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عقب نشيني دولت يا همراهي با فعاالن اقتصادي؟

يادداشت-3يادداشت-1

 حل بحران ها 
با كمك دانش بنيان ها

اگ��ر انتظ��ار داري��م فضاي 
كسب وكار كشور پيش رونده 
و رش��ديابنده باش��د و رو به 
جلو حركت كند، بايد بخش 
خصوصي پرچمدار و پيشروي 
فعاليت هاي اقتص��ادي اين 
حوزه باش��د. ضمن اينكه اگر 
كشور راهبرد توليد دانش بنيان 
و اش��تغال آفرين را براي امسال و س��ال هاي پيش رو 
انتخاب كرده است، بي شك بخش خصوصي و به ويژه 
فضاهاي سنتي كس��ب وكار بايد با ورود به حوزه هاي 
جديد و توجهي بيش از گذشته به تحقيق و توسعه با نگاه 
به نوآوري به دنبال ارايه متفاوتي از خدمات و محصوالت  
در راستاي افزايش بهره وري باشند و از فناوري هاي نو و 
مدل هاي جديد كسب وكار براي حفظ و توسعه بازار خود 
استفاده كنند و شركت هاي جوان مانند استارت آپ ها كه 
مزيت محوري آنها دستاورد دانشي، پتنت ها، ابتكارات، 
اختراعات و نوآور ي هاس��ت، بايد بتوانند در اين فضاي 
كسب وكاري به دنبال پر كردن خألهاي موجود بازار و 
ارايه  خدمات متفاوت و متمايز باشند. به طور كلي، از آنجا 
كه اين حركت راهبردي كمك خواهد كرد ما سهم بازار 
بيشتري از اقتصاد سنتي با ارايه خدمات و محصوالت 
دانش  پايه به خودمان اختصاص دهيم، بايد تشكل ها، 
اصن��اف و در رأس همه  آنها اتاق ه��اي بازرگاني براي 
تسهيل اين موضوع، برنامه اي مشخص داشته باشند 
و گام هايي جدي بردارند. بنابراين، نخستين ماموريتي 
كه مي توان براي نهادهاي فعال در حوزه دانش بنيان ها 
مانند مركز نوآوري و تحول ديجيتال اتاق بازرگاني تهران 
تعريف كرد، بحث كمك به مقررات گذاري درس��ت با 
حضور همه ذي نفعان و تحقق مقررات گذاري اس��ت. 
در كنار اين موضوع، تس��هيلگري و تشويق به سمت و 
سوي عرصه هايي كه بتواند براي ادامه حيات و توسعه 
بنگاه هاي كوچك و بنگاه هاي نوآور فرصت هاي حياتي 
ايجاد كنند، مد نظر است. همچنين الزم است تمهيداتي 
انديشيده شود تا قوانين و مقررات در بخش هاي اصلي و 
پيشيني اقتصاد كشور موجب حركت به سمت نوآوري 
و ارايه خدمات و محصوالت جديد با به كارگيري نتايج 
تحقيق و توس��عه در فرايند هاي عملياتي شركت ها و 
كارخانه ها شوند. اگر آيين نامه هاي مربوط به اين مقوله 
به درستي تدوين و پياده س��ازي شود، مي تواند بيانگر 
نقش جدي حاكميت چه در اليه قانونگذار، چه در اليه 
مجري و چه در اليه ناظر و دستگاه قضا باشد. اين موضوع 
مي تواند كمك كند تا حركت در اين زيست بوم تسريع 
و تسهيل شود و شاهد دستاوردهايي جدي تر در حوزه 
اقتصاد نوآوري باشيم. با توجه به اقتصاد دولتي و حجم 
باالي ورود شركت هاي دولتي به اقتصاد و مغفول ماندن 
ايجاد تقاضا براي حوزه دانش بنياني در دولت، طبيعي 
است كه بايد به طور جدي تحريك تقاضا را در دستوركار 
ادامه در صفحه 4 قرار دهيم.   

يادداشت -2

پلتفرم اجتماعي »سين تك« مكمل پلتفرم اقتصادي »فين تك«
در تاريخ بشر فناوري هاي نوين 
مبتني بر ابداعات، اختراعات، 
ايده ها، خالقيت ها و نوآوري ها 
همواره محرك و مقوم س��اير 
علوم و فنون بوده و موجد تغيير 
و تحوالتي در س��اير بخش ها 
گرديده ان��د و در اي��ن مي��ان 
صرف نظر از بخش هاي نظامي 
و امنيتي، بخش اقتصاد، كسب و كارها و صنعت - بازارها 
در اين زمينه پيشگام و پيشقراول بوده اند و آن بخش از 
فناوري هايي كه قابليت تجاري شدن را دارند به سرعت در 
حوزه هاي اقتصاد، كسب و كارها و صنعت – بازارها مورد 

پذيرش واقع شده و به كار گرفته مي شوند. 
و غالبًا در اين فرايند با دير گامي در توجه نسبت به مباحث 
اجتماعي مواجه هستيم. هر چند پس از بروز مشكالت 
و چالش ها، حاكميت ها و دولت ها، بنگاه ها و كارفرمايان 
مجبور به اصالح رويه خود مي شوند كما اينكه نظام تامين 
اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي پس از انقالب صنعتي و 
پس از مواجهه دولت ها، بنگاه ها و كارفرمايان با اعتصابات 
و اعتراضات كارگري ايجاد گرديد و لس��تر تارو »تامين 
اجتماعي را نتيجه به سر عقل آمدن نظام سرمايه داري« 

قلمداد نموده است. 
در فرايند رش��د، توسعه و پيش��رفت عموم كشورها از 
جمله ايران نيز غالبًا نگاه تك س��احتي به توسعه باعث 
گرديده اس��ت كه »وجه اقتصادي« دولت و حاكميت 
در اولويت و مركز توجه قرار گيرد و س��اير وجوه و ابعاد 
توس��عه نظير فرهنگي، اجتماعي، سياس��ي، زيست 
محيطي و... به ويژه »وجه اجتماعي« مغفول واقع شود 
يا در مح��اق رويكردهاي غالب اقتص��ادي قرار گيرد و 
حتي اگر در فرايند انش��اي قوانين و مقررات مربوط به 
برنامه هاي توسعه، احكام اجتماعي نيز لحاظ گردد بعضًا 
از س��وي مجريان مصادره به مطل��وب از قوانين برنامه 
توس��عه صورت مي پذيرد و فقط بخش هاي اقتصادي، 
س��خت افزاري، عمراني و كالبدي احكام اجرا مي شود 
و احكام اجتماع��ي كه معطوف به ذينفع��ان )مردم و 
اقش��ار و گروه هاي هدف و غالبًا اقشار ضعيف جامعه و 
ساكنان مناطق دور از مركز كشور و استان( مغفول واقع 
مي شوند و احكام معطوف به دس��تگاه ها و سازمان ها 
به صورت پر رنگ و جدي پيگيري و اجرايي مي ش��ود 
و منابع و اعتبارات به س��مت دس��تگاه ها، ساختارها و 
نيروي انس��اني دولتي سوق مي يابد و سازمان محوري 
)Agency- centric( جايگزين ش��هروند محوري 

)Citizen-centric( مي گردد. 
در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات )ICT( نيز وضعيت 
به همين منوال اس��ت و اين فناوري ابتدائًا در حوزه هاي 
اقتص��ادي، مالي، پولي و بانكي نش��و و نماي بيش��تري 
يافته اس��ت تا در حوزه هاي اجتماعي و به همين سبب 
علي رغم اينكه مدت ها اس��ت به موض��وع فناوري هاي 
مالي و اقتصادي )فين تك( پرداخته مي ش��ود وليكن به 
فناوري هاي حوزه اجتماعي و به طور اخص فناوري هاي 

تامين اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي )سين تك( كمتر 
توجه مي شود.

اگرچه تق��دم »فين ت��ك« بر »س��ين تك« از منظر 
بنگاه ه��اي اقتصادي و صنع��ت- بازاره��ا باتوجه به 
رويكرد انتفاعي آنان مي تواند تا حدودي قابل پذيرش 
باش��د ولي غفلت حاكميت ها و دولت ها نسبت به اين 
موضوع )سين تك( قابل پذيرش نيست. و در اين ميان 
عدم النفع و ضرر و زيان اصلي متوجه عموم مردم و به 
ويژه اقشار فرودست و آسيب پذير جامعه مي شود. به 
نحوي كه حتي بعضًا امكانات و ظرفيت هاي گذشته 
كه از سيستم هاي كاغذي و دستي استفاده مي شد نيز 
منسوخ شده و جايگزيني براي آنها در فضاي مجازي 
تعبيه نشده اس��ت. به طور مثال شناسنامه بهداشت، 
شناسنامه كار در گذشته هاي دور نمايانگر پويايي هاي 
بهداشتي و درماني و ش��غلي افراد بود وليكن در حال 
حاضر اين شناس��نامه ها نه به ص��ورت كاغذي و نه به 
صورت الكترونيك وجود ندارند در حالي كه باتوجه به 
پيشرفت هاي فناورانه دسترسي به اين شناسنامه هاي 
الكترونيك به سرعت و سهولت ميسر است. همين طور 
است درخصوص شناسنامه الكترونيك رفاه و تامين 
اجتماعي يا شناسنامه اقتصادي و اجتماعي الكترونيك 
خانوار كه مي توانست و مي تواند در قالب سامانه، پايگاه 
اطالعات و پنجره واحد خدمت در حوزه رفاه و تامين 
اجتماعي از محل تجمي��ع و تمركز اطالعات مربوط 
به خدمات ام��دادي، حمايتي و بيم��ه اي، يارانه هاي 
پرداختي، تس��هيالت ارزان قيمت اعطايي و... حاصل  
آيد و مبناي شناسايي، احصا، نيازسنجي و اولويت بندي 

افراد و خانوارها و بوسيله آزمون وسع )سنجش ميزان 
استطاعت و استحقاق( قرار گيرد.

نتيجه آنكه پلتفرم اقتصادي »فين تك« به سبب اينكه 
وجه اقتصادي دولت متكفل آن بوده و در امتزاج با منافع 
و مصالح بخش خصوصي و فعاالن بخش هاي اقتصادي، 
پولي، بانكي و سرمايه اي بوده است به سرعت شكل گرفته 
و تكامل يافته است وليكن پلتفرم اجتماعي »سين تك« 
ي��ا فناوري هاي مربوط به تامي��ن اجتماعي و بيمه هاي 
اجتماعي جاذب��ه اي براي بخش خصوصي نداش��ته و 
حاكميتها و دولت ها بايستي متكفل ايجاد و توسعه آن 
مي گرديدند نيز نسبت به آن غفلت ورزيده اند. اين نقيصه 
حتي مخاطرات��ي را براي مردم ايج��اد مي نمايد به طور 
مثال اخيراً يكي از مديران سازمان نظام صنفي رايانه اي 
اعالم داش��ته است كه از 40 نرم افزار حوزه سالمت فقط 
2 نرم افزار تاييدي��ه »افتا« )امنيت فضاي توليد و تبادل 

اطالعات( دارند؟!
اين بدان معناس��ت كه 38 نرم افزار حوزه سالمت دارند 
روزانه اطالعات ش��خصي، هويتي، ارتباط��ي و به ويژه 
بيماري ه��ا و داروهاي مصرفي م��ردم را در يك محيط 
ناايمن جمع آوري مي كنند و چقدر احتمال سوءاستفاده 
از اين اطالعات و ب��ا بهره برداري تجاري و انتفاعي از اين 
اطالعات باال است و در خوشبينانه ترين حالت، شايد بتوان 
گفت اطالعات حاصل از تراكنش و برهم كنش ذينفعان 
خدمات حوزه رفاه و تامي��ن اجتماعي يك حق الناس و 
اموال عمومي يا حتي از مصاديق انفال است و نبايستي 
دسترسي به آنها بتواند براي عده اي منجر به ايجاد رانت 
يا امتياز خاص ش��ود و آنها بتوانند از اين اطالعات براي 

مقاصد تجاري و بازاريابي اس��تفاده كنن��د بدون اينكه 
هزينه آن را بپردازند.

اين نكته از آنجا اهميت مي يابد كه ذينفعان سامانه ها 
و پايگاه ه��اي اطالع��ات مرتبط با حوزه رف��اه و تامين 
اجتماعي و قلمروهاي ام��دادي، حمايتي و بيمه هاي 
اجتماعي )نظير درمان، بازنشستگي و بيكاري( داراي 
تراكنش مستمر )حداقل هر ماه يك بار( با آنها هستند و 
اين تراكنش ها اجباري است فلذا حجم ثبت اطالعات 
و تعامل و تبادل اطالعات با سامانه ها و اپليكيشن هاي 
خدمات رسان در اين حوزه با مددجويان، توانخواهان، 
بيمه شدگان، مستمري بگيران، مقرري بگيران و بيماران 
بس��يار باال و هميش��گي اس��ت و در نتيجه اطالعات 
زيادي در اين س��امانه ها تجميع مي ش��ود و بايستي از 
اين سرمايه عمومي صيانت كرد و اجازه نداد كه از يك 
طرف اطالعات توليدي در يك نهاد يا دستگاه اجرايي 
با رويكرد بخش��ي، محبوس گردد و س��اير بخش هاي 
حاكميت به آن دسترسي نداشته باشند و از سوي ديگر 
نبايستي اجازه داد كه از اطالعات مزبور براي مقاصد و 
نيات اقتصادي عده اي خاص بدون پرداخت اجور مالكانه 
يا حق بهره برداري شود و اين اندوخته ها و ذخيره هاي 
اطالعات متعلق به همگان اس��ت و مي ت��وان آنها را در 

حكم انفال دانست.
همچنين فقدان پلتفرم اجتماعي  »س��ين تك« و عدم 
وجود يك پايگاه اطالعات مل��ي مبتني بر خانوار كه در 
برگيرنده اطالعات هويتي )كد ملي(، موقعيتي و مكاني 
)كد پستي(  و حالت شغلي )كد شغلي( باشد كه مي تواند 
در قالب شناس��نامه الكترونيك رفاه و تامين اجتماعي 
يا شناس��نامه اقتصادي اجتماعي الكترونيك خانوار يا 
حس��اب الكترونيك خانوار ش��كل بگي��رد و نيز فقدان 
س��امانه و پنجره واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي، 
باعث ش��ده اس��ت كه در موارد زيادي با همپوش��اني و 
برخ��ورداري مضاعف و من غير حق مواجه باش��يم و در 
نقطه مقابل نيز با كم پوشاني و خأل پوشش ها و حمايت ها 
و خدم��ات رفاه و تامي��ن اجتماعي در ارتباط با اقش��ار 
محروم و فرودس��ت جامعه، محالت حاشيه اي شهرها و 
مناطق روستايي و عش��ايري باشيم. نكته مهم تر اينكه 
عدم وج��ود پايگاه اطالعات رفاه و تامين اجتماعي كه از 
 فراگيري و جامعيت الزم برخوردار باشد، باعث شده كه 
جرات و جسارت تصميم گيري براي جراحي هاي اقتصادي 
 sin tech و اداري از بين برود در حالي كه اگر »سين تك« يا 
 social security and social insurance( 
technology( وج��ود داش��ت، حاكمي��ت و دولت 
مي توانس��ت آث��ار و تبعات مثب��ت و منف��ي احتمالي 
تصميمات خود را بر آحاد مردم به ويژه اقشار فرودست 
جامعه شناسايي، احصا، اثرسنجي و تقويم كرده و با ديد 
باز تصميم بگيرد و همزمان با اتخاذ و اجراي تصميمات 
اقتصادي، نس��بت به تمهيد و تدارك »پيوست تامين 
اجتماعي« يا بس��ته هاي سياس��تي حمايتي، جبراني، 
ترميمي و صيانتي براي اقشار ضعيف و آسيب پذير جامعه 
ادامه در صفحه 3 اقدام كند.   

شهاب جوانمردي
علي حيدري

 آينده نامعلوم برجام گريبان كاخ سفيد را 
گرفته است

 افزايش قيمت انواع سكه
 و طال همزمان با رشد جهاني طال

 سايه سنگين ترامپ 
بر سياست خارجه بايدن در قبال ايران

صفحه 2     صفحه 3    

صفحه 2 و 7    

 قيمت دالر 
وارد كانال ۲۹ هزار تومان شد

توليد محصوالت حالل با مشاركت 
كروات ها در دستور كار قرار گرفت

سطح روابط تجاري كشورهاي شرق اروپا با جهان در 
حوزه حالل در سال جاري، حدود ۶88 ميليارد دالر 
بوده كه سهم تجاري ايران با جهان ۱00ميليون دالر 
گزارش شده اس��ت. بنابر آمار اعالمي از سوي بخش 
خصوصي در اولين كنفران��س تجارت حالل ايران و 
كرواسي، از ميزان ۶88 ميليارد دالر تجارت جهاني 
كشورهاي جنوب شرق اروپا، سهم تجارت ايران با اين 
كشورها 3۵0 ميليون دالر بوده كه رقم بسيار مناسبي 
است. در همين حال، رييس اتاق بازرگاني ايران عنوان 
كرد ك��ه درآمدهاي حاصل از ص��ادرات مواد غذايي 
و نقش غيرقابل انكار صنايع غذايي در اشتغال زايي 
موجب ش��ده تا به عنوان يكي از صنايع مهم در رشد 
اقتصادي كشورها، مورد توجه جدي قرار گيرد. با نگاه 
به اين آمارها، طرف ايراني در نشست با كروات ها تاكيد 
كرد كه ظرفيت هاي تجاري بين ايران و جنوب شرق 
اروپا با دقت نظر بيشتري مورد واكاوي قرار گيرد، تا 
صفحه 7 را بخوانيد همكاري ها در...  

 سهم ايران 
 از تجارت حالل 

با جهان

قيمت بيت كوين به زير سطوح اوج 
تاريخي سال ۲۰۱۷ سقوط كرد

قيم��ت بيت كوين روز گذش��ته به زير س��طوح 
اوج تاريخي س��ال 20۱۷ س��قوط كرد و پس از 
مدت ها حمايت روان��ي 20.000 دالري خود را 
از دس��ت داد. در حالي كه پيش بيني هاي بانك 
مركزي امريكا از افزايش تورم در سراس��ر جهان 
باعث تش��ديد نگراني ميان سرمايه گذاران شده 
اس��ت، بازار ارزهاي ديجيتال نيز در اين مدت با 
فشار فروش گسترده اي مواجه بود كه شروع آن 
به اعالم نرخ تورم ماه مه )ارديبهش��ت( امريكا در 
دو هفته گذش��ته باز مي گردد. براي اولين بار در 
تاريخ، قيمت بيت كوين به سطحي پايين تر از اوج 
چرخه هاوينگ ماقبل خود رسيده و آن طور كه 
از بازارهاي نزولي گذشته پيداست، احتمااًل قرار 
نيست ۱9.000 دالر نقطه پايان روند نزولي اين 
ارز ديجيتال باشد. قيمت بيت كوين روز گذشته 
به زير سطوح اوج تاريخي سال 20۱۷ سقوط كرد 
صفحه 6 را بخوانيد و پس از...  

 بيت كوين 
۱۹ هزار دالري 

اتريوم ۹۰۰ دالري

پتانس��يل براي رش��د 
ب��ورس وج��ود دارد. 
ممكن است رشد بورس 
با اصالح زماني و قيمتي 
همراه باشد اما شاخص 
طي اين هفته خصوصا 
شنبه مثبت خواهد بود. 
تقريب��ا آخري��ن هفته 
ارديبهش��ت ماه بود كه ش��اخص كل بورس به 
محدوده يك ميليون و ۶00 هزار واحدي رسيد. 
پس از آن وارد يك فاز اصالحي ش��د و اين فاز تا 
سه ش��نبه هفته اخير ادامه داشت. اما شاخص 
كل با كندل قدرت و حجم كم ش��اخص به مدار 

رشد بازگشت.
با توج��ه به اينكه حجم معامالت بازار س��رمايه 
در محدوده پاييني اس��ت، با باالبردن چند نماد 
شاخص س��از مثل نمادهاي خودرويي، شستا، 
فوالد و فارس ش��اخص مي تواند حركت مثبتي 

را نشان دهد. 
منظور ما از شاخص سازي مثبت شدن نمادهاي 
شاخص ساز است و نه دس��تكاري در معامالت 
بازار. شاخص س��ازي يعن��ي ورود نقدينگي به 
نمادي شاخص ساز براي مثبت كردن شاخص 

كل بورس. 
اين روزها نمادهايي شاخص س��ازي مي شوند 
كه در اين وضعيت بازار فروش��نده ندارند. يعني 
يك بازاري كه به نسبت يك بازار خشك است و 
پتانسيل حركت باال را دارد. البته عوامل سياسي 
تاثير زيادي روي بازار سرمايه دارد و اگر عوامل 
سياسي تغيير كند ممكن اس��ت روند بازار نيز 

معكوس شود.
از س��وي ديگر با توج��ه به اخبار ض��د و نقيض 
مخابره ش��ده از برجام، روند معامالت در هفته 
آينده متعادل پيش بيني مي شود، چراكه همه 
گروه ه��اي بزرگ درگي��ر اين اخبار هس��تند. 
برخي گروه هاي كوچك و متوسط مانند صنايع 
نيروگاهي، زراعتي، غذايي و س��يماني در كنار 
برخي تك س��هم ها مي توانن��د عملكرد خوبي 

داشته باشند.

علي عصاري

 روند بازار 
تغيير مي كند

قانون »بي اعتبار«
 قانون الزام به ارزيابي »بلندمرتبه هاي بحران زا« 

بدون بودجه معطل مانده است

 سامانه پيامكي 
 روزنامه تعادل 

30005320



در هفته هاي گذش��ته يكي از اصلي ترين موضوعاتي كه 
فضاي اقتصادي اي��ران را به خود مش��غول كرده، بحث 
ماليات ستاني از اصناف بوده است، موضوعي كه حتي به 
بروز برخي اعتراضات از سوي فعاالن صنفي نيز منجر شد 
و كار به جايي رسيد تا رييس جمهور مستقيما نسبت به 

همراهي با فعاالن اقتصادي تاكيد كند.
ابراهيم رييس��ي در جريان س��فر اخير خود به اصفهان 
گفته بود: اقداماتي كه انجام مي شود از وظايفي است كه 
قانون گذار تعيين كرده اس��ت و باي��د در دولت قبل اجرا 
مي شد. به همه مميزان و همه بخش هاي مالياتي اعالم 
مي كنم ك��ه در اين قضيه به اصناف اعتماد كنند. بايد به 
مردم اعتماد كرد و آنها نيز به دولت اعتماد كنند. اقتضاي 
جدي در اجراي قانون درايت و تدبير است. اخذ ماليات به 
هر قيمت صحيح نيست بلكه بايد بر اساس قانون باشد. به 
سازمان  امور مالياتي تأكيد مي كنم، موضوع فرار مالياتي را 
با جديت دنبال كنند. اما اين را بدانيم كه موضوع كساني 
كه با داللي و روش هاي نامشروع كسب سود مي كنند، با 
كاسب ها جداست. كاسب ها قشري هستند كه همواره 
طرفدار انقالب و نظام بودند و ش��هيد دادند و بايد با آنها 

براساس اعتماد في مابين كار شود.
اين صحبت ها در حالي مطرح شد كه در هفته هاي گذشته 
ابهام هايي براي فعاليت اصناف و نحوه محاسبه ماليات آنها 
به وجود آمده بود. بر اس��اس ابالغيه قانوني، كارتخوان ها 
موظف به اتصال به س��امانه مالياتي ش��دند و به فعاالن 
اقتصادي اعالم شد كارتخوان هايي كه به اين سامانه وصل 
نباشند، غير فعال خواهند شد. هرچند برآوردهايي كه در 
هفته هاي گذشته منتشر ش��ده نشان مي دهد كه هنوز 
تعداد زيادي از كارتخوان ها به سامانه متصل نيستند اما 
صرف اين اقدام دولت ابهامي جديد را براي فعاالن اقتصادي 
به وجود آورد. براي فعاالن صنفي اين تلقي به وجود آمده 
كه هر تراكنشي كه از طريق دستگاه هاي كارتخوان انجام 
مي شود، مستقيما براي بررس��ي در اختيار سازمان امور 
مالياتي قرار خواهد گرفت و همين موضوع باعث شده در 
هفته هاي گذشته خبرهايي منتشر شود كه برخي اصناف 
كارتخوان هاي خود را كنار گذاشته و به شيوه هايي مانند 
خريد و فروش نقدي يا كارت ب��ه كارت كردن پول روي 
آورده اند. موضوعي كه البته با واكنش سازمان امور مالياتي 
مواجه شد و اين سازمان اعالم كرد كه براي بررسي مالياتي، 
تفاوت چنداني ميان استفاده از كارتخوان يا كارت به كارت 

كردن وجوه وجود ندارد.
با اين وجود در روزهاي گذش��ته برخي از فعاالن صنفي 
نس��بت به وضعيت جديد اعتراض هايي را مطرح كردند 
كه پس از واكنش رييس جمهور حاال به اعالميه رسمي 
سازمان امور مالياتي نيز منجر ش��ده است. اين سازمان 
اعالم كرده: در اجراي فرمايشات اخير مقام رياست محترم 
جمهوري اسالمي ايران در باب اعتماد ماموران مالياتي 
سراسر كشور به اصناف و كسبه، بار ديگر موكدا به ادارات 
امور مالياتي يادآور مي ش��ود در تعيين ماليات اصناف و 
كس��به محترم ضمن اعتماد كامل به آنها، در رسيدگي 
به تراكنش هاي بانكي از جمله وجوه واريزي به حس��اب 

از طريق دستگاه كارتخوان اصل را بر صحت ادعاي آنان 
بگذارند و ماليات ايش��ان با رعايت كامل مقررات قانوني 
تعيين نمايند، مگر آنكه طبق اس��ناد و مدارك و شواهد 
و قرائ��ن مثبته خالف ادعاي آنها ثابت ش��ود. اين امر در 
خصوص مودياني كه عليرغم داشتن درآمدهاي كالن اقدام 
به فرار مالياتي كرده و ماليات واقعي خود را نمي پردازند، 
مصداق نداش��ته و ادارات ام��ور مالياتي موظفند ضمن 
شناس��ايي اين گروه از موديان نسبت به مطالبه و وصول 
ماليات متعلقه اقدام نمايند. ب��ا وجود اين تالش ها براي 
بازگشت اعتماد فعاالن صنفي، همچنان در اقتصاد ايران 
ابهامات مهمي در رابطه با فعاليت هاي اقتصادي باقي مانده 
است. در شرايطي كه هنوز نحوه ماليات ستاني از درآمد 
عايدي سرمايه يا خريد و فروش ها در حوزه مسكن و خودرو 
و طال مشخص نيست، بسياري از واحدهاي توليدي ماليات 
خود را به شكل كامل پرداخت مي كنند و اين موضوع باعث 
شده كه چنين نتيجه گيري شود كه فعاليت هاي داللي 
و سفته بازانه از حمايت قانوني در مسير دريافت ماليات 
برخوردار هستند و در مقابل سرمايه گذاران واقعي اقتصادي 
با فش��ار و مشكل رو به رو مي ش��وند. موضوعي كه حتي 
نمايندگان مجلس نيز به آن اذعان دارند. رييس كميسيون 
ويژه جهش و رونق توليد و نظارت بر اجراي سياست هاي 
اصل ۴۴ قانون اساس��ي در اين زمينه گفته: واقعيت امر 
اين است كه كمتر جلسه اي تشكيل مي شود كه دردهاي 
فعاالن اقتصادي در آن تكرار نشود اما هنر ما بايد اين باشد 
كه به درمان ها بپردازيم. البته در بسياري از مواقع درمان ها 

تلخ است ولي انتظار مي رود كه تيم درمان نگراني و ترس 
را به بيمار منتقل نكند و عميق تر به موضوعات بپردازد. 
او با بيان اينكه كميسيون جهش توليد از ظرفيت خوبي 
بهره مي برد، افزود: زماني كه در اين كميسيون به مسائل 
و مشكالت فعاالن اقتصادي پرداختيم به اين جمع بندي 
رسيديم كه اگر در كشور سرمايه گذاري پايين است و حدود 
ده سال است كه سرمايه گذاري درجا مي زند داليلي دارد. 
حسيني با اشاره به عدم برخورد صحيح با سرمايه گذار در 
كشور ما اظهار كرد: اصالح ماده يك و هفت قانون اساسي 
اصل ۴۴ ك��ه در اين مجلس صورت گرفت و به دنبال آن 
تصويب طرح تس��هيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه 
بادرگيري هاي فراوان انجام شد پيامي ساده دارد كه ما به 
جاي گرفتن پاي مردم دست آنها را گرفته ايم. اين نماينده 
مجلس اضافه ك��رد: از همكاران در اتاق ه��اي بازرگاني 
سراسر كشور خواهشمندم كه مردم، فعاالن اقتصادي و 
سرمايه گذاران را با حقوق شان و امكاناتي كه در اين قانون 
پيش بيني شده آشنا كنند. اين قوانين نوعي درمان براي 
دردهاي فعاالن اقتصادي به شمار مي رود. او ادامه داد: در 
گذشته اگر كسي مجوز كسب و كار به يك سرمايه گذار 
نمي داد، آن سرمايه گذار بايد مدت ها پشت در اتاق آن فرد 
مي نشست و متواضعانه از او درخواست مجوز مي كرد اما 
امروز سرمايه گذاران مي توانند چنين فردي را طلبكارانه 
به دادگاه و شوراي رقابت بكشانند. حسيني عنوان كرد: 
در اين قانون جديد چند پيام است؛ در حقيقت مجوزها از 
ديد مجلس و قانون ثبت محور هستند و بايستي در يك 

درگاه ملي و يكپارچه ثبت شوند كه ثبت آنها هم برابر صدور 
مجوز اس��ت. كما اينكه ما بر شفافيت قراردادهاي بانكي 
تأكيد كرده ايم و ضمانت اجرا گذاشته ايم و پيگيري ها بايد 
بر اساس قراردادي انجام شود كه به صورت الكترونيكي 
ثبت شده است. رييس كميس��يون ويژه جهش و رونق 
توليد و نظ��ارت بر اجراي سياس��ت هاي اصل ۴۴ قانون 
اساسي مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: در اين قانون 
بسيار اصرار كرديم كه نهادهاي مدني يا به اصطالح مردم 
نهاد نبايد به انحصارگر تبديل شوند. در واقع سازمان هاي 
مردم نهاد بايد در مقايسه با دستگاه هاي دولتي رفتار 
روان تري نسب به مردم و فعاالن اقتصادي داشته باشند. 
لذا ما تالش كرديم طبق اين قانون انحصارات را بشكنيم. 
او با اشاره به بحث تورم افزود: صاحبنظران اقتصادي يكي 
از داليل اصلي تورم را نقدينگي و دليل اصلي نقدينگي 
را افزايش پايه پولي مي دانند و دليل افزايش پايه پولي را 
اين موضوع قلمداد مي كنند كه دولت نمي تواند كسري 

بودجه هاي خود را به روش درست تأمين كند.
اين صحبت ها نش��ان مي دهد كه حت��ي نمايندگان 
مجلس نيز به شرايط دشوار سرمايه گذاران اقتصادي 
اذعان دارن��د و اگر تغييري در رويه ماليات س��تاني از 
اصناف شكل نگيرد، احتماال اقتصاد ايران از اين ناحيه 
نيز ضربه اي تازه خواهد خورد. هرچند به نظر مي رسد 
كه دولت فعال در مس��ير همراهي ب��ا اصناف قدري از 
سياست هاي خود عقب نش��يني كرده اما بايد ديد در 

نهايت ماجراي ماليات و اصناف به كجا خواهد رسيد.
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ساخت هواپيماي مسافرتي
 در اولويت صنايع دفاعي

امير سرتيپ آش��تياني وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مس��لح در پيامي خطاب به امير خواجه فرد مديرعامل 
سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع، پيگير مطالبه جدي 
رييس جمهور مبني بر س��اخت هواپيماي مسافربري 
شد. به گزارش روابط عمومي وزارت دفاع؛ در پي بازديد 
رييس جمهور از شركت هواپيماس��ازي ايران )ِهسا( در 
اصفهان و دستور طراحي و ساخت هواپيماي مسافربري، 
وزيردفاع طي نامه اي به مديرعامل سازمان صنايع هوايي 

دستور پيگيري اوامر را صادر كرد.
متن كامل پيام بدين شرح است: 

مديرعامل سازمان صنايع هوايي وزارت دفاع
امير سرتيپ دكتر افشين خواجه فرد

با صلوات بر محمد و آل محمد)ص( ضمن ابراز مسرت و 
قدرداني آحاد كاركنان خدوم وزارت دفاع از تشريف فرمايي 
و حضور پر بركت رييس جمهور محترم حضرت آيت اهلل 
دكتر ابراهيم رييسي در مجموعه شركت هواپيماسازي 
ايران )ِهس��ا( از شركت هاي تابعه سازمان صنايع هوايي 
وزارت دفاع و صدور اوامر ايشان مبني بر ساخت و توليد 
هواپيماي مسافربري و تاكيد مجدد اين مطالبه توسط 
ايشان در حس��ينيه جماران، بي درنگ در يك حركت 
جهادي و پرش��تاب طرح ها و برنامه هاي اجرايي جهت 
تحقق عوامل راهبردي را تدوين نماييد.  انتظار مي رود با 
توكل بر خداوند متعال و استعانت از ساحت مقدس و نوراني 
قطب عالم امكان حض��رت ولي عصر)عج( و با همكاري 
نزديك و هم افزايي كليه ظرفيت هاي ملي و فرا دستگاهي، 
شركت هاي دانش بنيان، اركان ستادي و صنعتي وزارت 
دفاع و همچنين توسعه همكاري هاي كشوري و لشكري 
و به ويژه اجرايي نمودن توافقنامه هايي كه اخيراً نهايي 
شده است، در اسرع وقت و با در نظر داشتن همه الزامات و 
استانداردهاي فني و ايمني مبادي مربوطه، اقدام بايسته 
معمول و گزارش پيش��رفت آن جهت استحضار رييس 
محترم جمهور و ملت شريف ايران ارايه گردد.  رجاء واثق 
دارم با اخالص و توسل به ائمه اطهار عليه السالم تحت 
منويات داهيانه فرماندهي معظم كل قوا حضرت امام 
خامنه اي )مدظله العالي( و استمداد از شهداي عزيز و 
طلب دعاي خير از خانواده معزز آنان و ملت عظيم الشأن 
و س��رافراز ايران اس��المي، گام هاي محكم و موثري 

را برداريد؛ ان شاءاهلل در اين امر خطير موفق باشيد.

واكنش ديپلمات ايراني
 به ادعاهاي پمپئو

حسن كاظمي قمي نماينده ويژه رييس جمهور در امور 
افغانستان، به اظهارات اخير »مايك پمپئو«، وزير خارجه 
پيشين امريكا در مصاحبه با ش��بكه سعودي العربيه 
واكنش نشان داد. حسن كاظمي قمي در صفحه توييتر 
خود در اين زمينه نوشت: »ابتدا ذهن ها را معاصر كنيم. 
دروغگويي و پنهانكاري بخش��ي از ويژگي امريكاست. 
طبيعي است كه در سيس��تمي ساالنه ميليون ها دالر 
هدر رفت محافظت از پمپئو مي شود، امر آشكارا پنهان 
مي شود و واشنگتن كارنامه سراسر دروغ خود از افغانستان 
تا امريكاي جنوبي را با دروغ پراكني به تصوير مي كشد.« 
مايك پمپئو، وزير خارجه پيشين امريكا در زمان دونالد 
ترامپ روز جمعه در گفت وگويي با العربيه گفت: ما با نظام 
ايران آشنايي داريم. آنها خواهان نابودي اسراييل و اياالت 
متحده هستند. ما نبايد بر سر اين مذاكره كنيم كه دريابيم 
چه ميزان بايد به ايران بدهيم تا براي يك لحظه، وعده اي 
گذرا درخصوص كاهش غني سازي و سرعت برنامه هاي 
تسليحاتي شان بدهند. وي ادامه داد: ما مي دانيم كه آنها 
)ايرانيان( درخصوص تاريخچه برنامه شان دروغ گفته اند. 
اينكه چرا با كساني مذاكره مي كنيم كه درخصوص برنامه 
هسته اي ش��ان دروغ گفته اند از درك من خارج است. 
پمپئو در رابطه با تصويب قطعنامه ضدايراني در جلسه 
شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي عنوان كرد 
كه اين مساله اقدامي » خوب « بوده است و بايد » ماه ها 
پيش « اتخاد مي شد. وي همچنين ادعا كرد كه ايران از 
مدت ها پيش درحال نقض پيمان عدم اشاعه هسته اي 
بوده است. وزير خارجه پيشين امريكا كه خود از بانيان 
اصلي نقض توافق هسته اي توس��ط امريكا بوده است، 
ادامه داد: اين مساله ارتباطي با برجام ندارد. اين به پيمان 
عدم اشاعه هسته اي NPT مربوط است. ايران پذيرفته 
بود كه از اين توافق تبعيت كند و اياالت متحده نيز از آن 
خارج نشده است. آنها از خروج از برجام به عنوان توجيه 
استفاده مي كنند. پيمان عدم اشاعه هسته اي هنوز به 
درستي پابرجا است. ايرانيان درحال نقض قطعنامه آژانس 
بين المللي انرژي اتمي هستند. مايك پمپئو در اظهارنظر 
در رابطه با احتمال نقشه جايگزين و اقدام نظامي احتمالي 
بايدن عليه ايران امتناع كرد. وي گفت: من در اين باره 
چندان چيزي نمي دانم. من رييس س��يا بودم و پس از 
آن وزير خارجه ش��دم. بهتر اس��ت كه من درخصوص 
مولفه هاي نظامي اظهارنظر نكنم. پمپئو » دستيابي ايران 
به سالح هسته اي را بسيار خطرناك«  خواند و بيان كرد: 
اياالت متحده بايد تمامي اقدامات الزم براي اطمينان 
حاصل كردن از عدم وقوع اين رخداد را اتخاذ كند. وزير 
خارجه امريكا در دونالد ترامپ در بخش ديگري از سخنان 
خود با اشاره به افت درامدهاي ايران گفت: تحريم ها تنها 
براي چندين ماه اجرايي بودند. ما تا دوسال پس از به روي 
كار آمدن دولت از برجام خارج نش��ديم. ما تحريم هاي 
حداكث��ري را تقريبا در دومين س��ال اعمال كرديم. ما 
همچنين معافيت هاي��ي را صادر كردي��م؛ پس خود 
تحريم ها تنها براي ۱۷ ماه اعمال شده بودند. پمپئو درباره 
رويكرد دولت بايدن و آيا اينكه اين دولت به نتايج دلخواه ها 
از تحريم ها در راستاي محدود كردن ايران دست خواهد 
يافت، گفت: م��ا دولتي در امريكا نداريم كه براي يافتن 
پاسخ اين سوال آماده باشد. وزير خارجه پيشين امريكا 
در رابطه با ترور س��ردار سپهبد شهيد سليماني در 
حمله تروريستي پهپادهاي امريكايي مدعي شد: به 
ما هشدار مي دادند كه اگر از برجام خارج شويم جنگ 
مي شود. به ما هشدار مي دادند كه اگر سفارت مان را 
از تل آويو به اورش��ليم تغيير دهيم، جنگ مي شود. 
هش��دار مي دادند كه اگر عليه ژنرال سليماني اقدام 
كنيد، جنگ مي شود. ما نه يكي، نه دوتا بلكه هر سه 

كار را انجام داديم و جنگي پيش نيامد.

طرح توزيع عادالنه يارانه ها 
به نفع مردم است

نماينده مردم خميني ش��هر در مجلس شوراي اسالمي 
گفت: »يقينًا طرح مردمي سازي و توزيع عادالنه يارانه ها 
ب��ه نفع مردم و موض��وع مورد اجماع حاكميت اس��ت«. 
محمدتقي نقدعلي با تاكيد بر اينكه قطعًا ثمرات اجراي 
طرح مردمي س��ازي و توزيع عادالنه يارانه ها بسيار زياد 
است با اش��اره به حذف يارانه آرد در بخش صنعت اظهار 
كرد: آرد صن��ف و صنعت تا ديروز به قيمت ۲۴۰۰ تومان 
ب��ه كارخانه هاي بيسكوييت س��ازي، شيريني س��ازي، 
شكالت سازي و توليد ماكاروني داده مي شد؛ تحويل گندم 
و آردي ك��ه پاي دولت ۱۵-۱۰ هزار تومان تمام ش��ده به 
قيمت ۲۴۰۰ تومان رانتي ۱۴-۱۳ هزار توماني در هر كيلو 
گندم بود كه در جيب كارخانه دار مي رفت؛ دو و نيم ميليون 
تن گندم ساالنه به اين شكل داده مي شد و مضافاً نيز اين آرد 
تبديل به بيسكوييت و شكالت و سپس صادر مي شد كه از 
اين طريق نيز سودهاي سرشاري را به جيب كارخانه دارها 
مي ريخت. اين نماينده مجل��س همچنين درباره تغيير 
تخصيص ارز ترجيحي براي واردات نهاده هاي دامي تاكيد 
كرد: از ابتداي ورود نهاده هاي دامي تا رسيدن آنها به درهاي 
مرغداري ده ها فساد، رانت و دزدي اتفاق مي افتاد كه نظام 
پرداخت يارانه هوش��مندي كه امروز در حال اجرا اس��ت 
جلوي همه اينها را خواه��د گرفت. نقدعلي با بيان اينكه 
»ممكن است اجراي طرح اصالح نظام پرداخت يارانه ها آثار 
تورمي داشته باشد اما يقيناً ثمرات بيشتري به همراه دارد«، 
خاطرنشان كرد: ما پيش روي خودمان دو گزينه نداشتيم 
بلكه تنها يك گزينه داشتيم؛ اينطور نبود كه بگوييم روند 
حمايت و عرضه ارز ۴۲۰۰ توماني را ادامه دهيم يا ندهيم. 
براي سال ۱۴۰۰ اعتبار ۸ ميليارد دالري جهت عرضه ارز 
۴۲۰۰ توماني پيش بيني كرده بوديم، اما ۱۶ ميليارد دالر 
خرج ش��د؛ براي سال ۱۴۰۱ پيش بيني ۲۰ ميليارد دالر 
براي ادامه عرضه ارز ۴۲۰۰ توماني شده بود اما چه بسا اين 
رقم به ۳۰ ميليارد دالر مي رسيد چون در آبكش پر از روزنه 
يارانه، روزنه هاي رانت و ناخنك زدن بسيار بود. وي با تاكيد بر 
لزوم توجه دولت بر اجراي هر چه با دقت تر طرح اصالح نظام 
پرداخت يارانه ها گفت: هر چقدر سامانه ها و سازمان هاي 
نظارتي فعاليت دقيق تري داشته باشند، مديريت و كنترل 
كيفيت اجراي طرح مطلوب تر مي شود و طرح با كمترين آثار 
تورمي به اجرا درمي آيد. نماينده خميني شهر در مجلس با 
اشاره به حمايت ها از طرح اصالح نظام پرداخت تاكيد كرد: 
يقيناً اين طرح به نفع مردم و موضوع مورد اجماع حاكميت 
است؛ حتي كس��اني كه نقدهايي را به مرحله اجرا دارند، 
شك و شبه هاي نسبت به اصل طرح ندارند. نقدعلي به بيان 
توصيه هايي به مردم پرداخت و گفت: از مردم مي خواهم 
كه صبوري و همراهي كنند و بدانند كه حاكميت جز با 

نيت خير براي مردم برنامه ريزي انجام نمي دهد.

محكوميت بدهكار 
600  ميليارد توماني مالياتي

با پيگيري قضايي سازمان امور مالياتي كشور، فردي كه 
بدهي مالياتي قطعي معوق به ميزان ۶۰۰ ميليارد تومان 
داشت، مجرم مالياتي شناخته ش��د و به دو سال حبس 
تعزيري محكوم شد. حسين تاجمير رياحي- مديركل 
دفتر حقوقي و قراردادهاي س��ازمان امور مالياتي كشور 
اظهار كرد: سازمان امور مالياتي كشور در سال ۱۴۰۰ و بر 
اساس سياست هاي جديد سازمان، عليه برخي اشخاص 
حقوقي كه با نحوه فعاليت خود موجبات فرار مالياتي خود 
و ديگران و همچنين معوق ماندن وصول ماليات را فراهم 
كرده اند، اقدام به طرح ش��كايت در مراجع قضايي كرده 
است. وي با اشاره به يكي از پرونده هاي بزرگ فرار مالياتي 
كه با پيگيري هاي حقوقي و قضايي مستمر نهايتا منجر به 
صدور دادنامه محكوميت و راي مجازات كيفري شد، گفت: 
با مكاتبه اداره كل امور مالياتي جنوب استان تهران، احدي 
از مؤديان مالياتي با فعاليت گس��ترده اقتصادي و بدهي 
مالياتي قطعي معوق نزديك به ۶۰۰ ميليارد تومان معرفي 
شد كه عليرغم استفاده از تمامي ظرفيت ها از جمله واحد 
اجراييات، امكان وصول ماليات فراهم نشده بود. مديركل 
دفتر حقوقي و قراردادهاي س��ازمان امور مالياتي كشور 
افزود: پيگيري قضايي سازمان در نهايت منجر به صدور 
راي دادگاه كيفري مبني بر دو سال حبس تعزيري مجرم 
مالياتي شد. طبق اعالم سازمان امور مالياتي، تاجمير رياحي 
افزود: دفتر حقوقي و قراردادهاي سازمان امور مالياتي كشور 
براي اين پرونده شكواييه اي در دادسراي عمومي انقالب 
ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي طرح و با بيان عناوين 
اتهامي از اقدامات مشاراليه كه به انحاء مختلف و شيوه هاي 
متعدد اقدام به فرار مالياتي ك��رده بود، موفق به دريافت 
دادنامه محكوميت به اس��تناد م��اده ۲۷۴ قانون ماليات 
مستقيم به ميزان ۲ سال حبس تعزيري شد. وي تصريح 
كرد با اشخاصي كه با ارتكاب جرايم مالياتي تالش مي كنند 

از پرداخت ماليات خودداري كنند برخورد خواهد شد.

توليد براي رضايت عمومي 
قرباني نشود

سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد و نظارت 
بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي گفت: اگر حفاظت و 
صيانت از توليد را در برابر رضايت مندي عمومي ذبح 
كنيم عمال هر دو مقصود حاصل نخواهد ش��د چراكه 
هم بخش توليد ضرر خواهد كرد و هم مردم در نهايت 
رضايت نخواهند داش��ت. محس��ن زنگنه با اشاره به 
سياست هاي اتخاذ شده از سوي دولت براي مديريت 
خاموشي ها در فصل تابستان، بيان كرد: اولويت دادن به 
قطع برق صنايع برخالف اسناد ابالغي، برخالف قانون 
اجراي اصل۴۴ و برخالف قوانين باال دستي است، ما 
بارها به دولت اين موضع را متذكر شده ايم اما متاسفانه 
دولت ها عموما اين موضوع را رعايت نكرده و در قطع 
برق براي مديريت خاموش��ي ها اولوي��ت را به صنايع 
مي دهند و امس��ال نيز اين موضوع تكرار شده است. 
سخنگوي كميسيون ويژه جهش و رونق توليد در ادامه 
اظهار كرد: ضرر اين سياست به مراتب بيش از قطع برق 
منازل است. ما معتقد نيستيم كه برق صنايع نبايد اصال 
قطع ش��ود بلكه قانون تصريح كرده كه در قطعي ها 
نبايد صنايع در اولويت باشند. اما اكنون اولويت اول 

خاموشي ها صنايع در نظر گرفته شده است.

عقب نشيني دولت يا همراهي با فعاالن اقتصادي؟

آينده نامعلوم برجام گريبان كاخ سفيد را گرفته است

اعتماد، مبناي ماليات ستاني از اصناف

سايه سنگين ترامپ بر سياست خارجه بايدن در قبال ايران
يك روزنامه امريكايي در گزارشي مطرح كرد سياست هاي 
مخرب دونالد ترامپ در قبال ايران، به س��ه طريق عمده 
ديپلماسي بايدن را در زمينه احياي توافق هسته اي ايران 
به چالش كشيده است. روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي 
درباره تاثير سياس��ت هاي مخرب دول��ت دونالد ترامپ، 
رييس جمهور پيشين امريكا بر ديپلماسي دولت بايدن در 
قبال ايران، نوشت: عوامل زيادي در چشم انداز رو به افول 
احياي توافق هسته اي ۲۰۱۵ دخيلند. اما شايد چيزي به 
اندازه ميراث رييس جمهور ترامپ، سر راه تالش هاي دولت 
بايدن مانع ايجاد نكرده اس��ت. نيويورك تايمز مي افزايد: 
مس��لما، اين آقاي ترامپ بود كه در سال ۲۰۱۸، از توافق 
هسته اي كه در دولت باراك اوباما مذاكره شده بود، خارج 
ش��د و آن را »بدترين توافق ممكن« خواند. اما كاري كه 
او كرد، بيش��تر از مانع ايجاد كردن بود. مقامات امريكايي 
و تحليل گران مي گويند، اقدامات او به طور گس��ترده اي 
توان امريكا براي مذاكره با تهران را به چالش كش��يد كه 
خواس��ته هايي فراتر از توافق هس��ته اي مط��رح كرده و 
رييس جمهور بايدن بدون گرفتن امتياز راضي به اجابت آنها 
نشده است. در گزارش اين روزنامه آمده است: توافق اصلي 
برنامه هسته اي ايران را در ازاي كاهش تحريم هاي اقتصادي 
اعمال شده بر آنكه اقتصادش را با مشكل رو به رو كرده بود، 
محدود مي كرد. پس از آنكه آقاي ترامپ از توافق خارج شد و 
دوباره تحريم ها را اعمال كرد، ايران هم شروع كرد به تخطي 
از مفاد آن. اين گزارش مطرح مي كند: با وجود هيچ گونه 
امتيازي در زمينه توافقي جديد و پيشرفت مداوم ايران به 
سمت توامندي هاي هسته اي، دولت بايدن ممكن است 
مجبور شود كه يا بپذيرد ايران ظرفيت ساختن يك بمب را 
دارد يا اقدامي نظامي انجام دهد كه مانع انجام دادن اين كار 
شود. موضع ايران همچنان اين است كه برنامه هسته اي آن 
اهدافي صلح آميز را دنبال مي كند، مانند توليد ايزوتوپ هاي 
پزشكي براي تشخيص و درمان بيماري . نيويورك تايمز 
همچنين نوشت: رابرت مالي، نماينده ويژه امريكا در امور 
ايران، ماه پيش در يك جلسه استماع در كنگره گفت، ترامپ 
يك بحران هسته اي بيهوده براي بايدن بر جاي گذاشت و 
فرصت حفظ توافق كم شده اس��ت. در ادامه اين گزارش 
آمده است: مذاكرات در وين براي احياي توافق هسته اي 
از اواسط مارس دچار وقفه شده است. آنتوني بلينكن، وزير 
امور خارجه امريكا، روز دوشنبه گفت، مقامات ايران »بايدن 
تصميم بگيرند و بايدن خيلي زود اين تصميم گيري را انجام 
دهند كه ببينند آيا مي خواهند بر اساس چيزي كه مذاكره 

شده پيش بروند يا نه و اين كار در صورتي كه ايران بخواهد، 
مي تواند به سرعت انجام بگيرد.« نيويورك تاميز نوشت: اين 
ماه، پس از آنكه امريكا و متحدان اروپايي آن از ايران به خاطر 
عدم همكاري با بازرسان بين المللي]آژانس بين المللي انرژي 
اتمي[ انتقاد كردند، مقامات تهران با خاموش و خارج كردن 
دوربين هاي نظارتي آژانس در تاسيس��ات هسته اي اين 
كشور، اقدامات شان را شدت بخشيدند. بلينكن گفت، اين 
اقدامات ايران »دل گرم كننده« نيستند. در ادامه گزارش اين 
روزنامه آمده است: روز سه شنبه، حسين اميرعبداللهيان، 
وزير امور خارجه ايران گفت كه ايران طرح جديدي به امريكا 
ارايه كرده است اما جزيياتي در اين باره ارايه نكرد. او گفت، 
» ايران هيچ وقت از ميز مذاكره كنار نكشيده است و بر اين 
باور است كه مذاكرات و ديپلماسي بهترين راه رسيدن به 
توافقي خوب و با دوام است«. يك مقام ارشد دولت امريكا 
در واشنگتن كه از نزديك در جريان مذاكرات است، گفت 
از هيچ گونه طرح پيشنهادي از سوي ايران اطالعي ندارد 
اما امريكا از ايده هايي كه به توافق منجر مي شوند، استقبال 
مي كند. نيويورك تايمز نوشت: طبق اظهارات چندين نفر 
كه در جريان امور مذاكرات هستند، سايه ميراث ترامپ به 
سه طريق قابل توجه بر اين مذاكرات سنگيني مي كند. اولي 
همان چيزي است كه ايراني ها آن را سلب اعتمادي شگرف 
تلقي مي كنند؛ خروج يك جانبه ترامپ از توافق هسته اي، 
به رغم پايبندي ايران به مفاد اي��ن توافق، مهر تاييري بر 
هراس تهران از اين بود كه امريكا چقدر س��ريع  مي تواند 
پس از برگزاري يك انتخابات تغيير رويه دهد. در ادامه اين 

گزارش آمده است: ايراني ها پاي ميز مذاكره در وين خواستار 
تضميني شده اند كه هر كسي پس از بايدن به قدرت برسد، 
نتواند دوباره توافق را فسخ كند. ۲۵۰ نفر از ۲۹۰ نماينده 
مجلس شوراي اس��المي ايران در اواخر فوريه نامه اي به 
رييس جمهور ايران نوشته و از او خواستند » از تجربيات 
گذش��ته درس بگيرد« و »بدون درياف��ت تضمين الزم، 
هيچ توافقي را قبول نكند«. مقامات دولت بايدن گفته اند 
چنين چيزي با توجه به نظام دموكراتيك امريكا امكان پذير 
نيست )مذاكرات هسته اي ميان ايران و قدرت هاي جهاني 
در دوران رياس��ت جمهوري جورج دبليو بوش آغاز ش��د 
و در س��ال ۲۰۱۵ با يك التزام عملي رياس��ت جمهوري 
امريكا در دوران باراك اوباما به توافق هسته اي منتهي شد. 
اين توافق هيچگاه به عنوان يك معاهده در سناي امريكا 
تصويب نشد.(  نيويورك تايمز در اين راستا نوشت: يكي از 
نگراني هاي ايراني ها در اين زمينه اين است كه شركت هاي 
خارجي اگر فكر كنند فشار تحريم هاي امريكا ممكن است 
دوباره بعد از انتخابات رياست جمهوري بعدي اعمال شود، 
ممكن است به سرمايه گذاري در ايران بي ميل باشند. در 
ادامه گزارش اين روزنامه آمده است: دومين مانع عمده اي 
كه ترامپ سر راه احياي توافق هسته اي ايجاد كرد، اعمال 
حدود ۱۵۰۰ تحريم جديد عليه ايران بود. ايران اصرار داشته 
است كه اين تحريم ها لغو شوند و روي يكي از آنها بيش از 
همه پافشاري كرده است كه قرار دادن نام سپاه پاسداران 
ايران در فهرست سازمان هاي تروريستي امريكا در سال 
۲۰۱۹ بود. دولت هاي قبلي امريكا سپاه پاسداران را كه ]ادعا 

مي شود[ بر نيروهاي نظامي نيابتي ايران در لبنان، سوريه و 
يمن نظارت مي كند و در عراق به شورشياني كه امريكايي ها 
را كشته اند كمك كرده، محكوم كرده اند. اما آنها نسبت به 
اعالم كردن شاخه نظامي يك كشور خارجي به عنوان يك 
گروه تروريستي هشدار داده بودند. اين روزنامه همچنين 
نوشت: مذاكره كنندگان ايراني گفته اند، بايدن بايد براي 
رسيدن به يك توافق، نام سپاه پاسداران را از اين فهرست 
خارج كند. اما بايدن ب��دون اينكه ايران امتيازات ديگري 
ارايه كند، از انجام دادن اين كار سر باز زده است و بلينكن 
در ماه آوريل، اين گروه را يك س��ازمان تروريستي اعالم 
كرد. گزارش نيويورك تايمز آورده است: برخي تحليلگران 
اين موضوع را بيش��تر نمادين مي دانند. امريكا تا همين 
االن هم سپاه پاسداران و فرماندهان آن را به شدت تحريم 
كرده است و انتظار مي رفت تاثير اين تنبيه ها پيامدهاي 
بلندمدتي براي اقتصاد ايران به همراه بياورد. با اين وجود، 
سناي امريكا اليحه اي غيرالزام آور را در ماه مه با آراي ۶۲ 
به ۶۳ تصويب كرد كه مانع بايدن از خارج كردن نام سپاه 
پاسداران از فهرست مي شود. يك مقام ارشد دولت امريكا كه 
مي خواست نامش فاش نشود، گفت، دولت اين كشور حاضر 
بوده است اين اقدام را انجام دهد، اما تنها اگر ايران آمادگي 
ارايه تضمين هاي جديدي درباره نگراني هاي امنيتي مرتبط 
با سپاه پاسداران باشد. اين روزنامه به مذاكرات غيرمستقيم 
امريكا و ايران درباره احياي توافق هسته اي، به عنوان مانع 
س��وم بر جاي مانده از زمان دولت دونالد ترامپ ياد كرده 
و نوش��ت: ترامپ پس از صادر كردن دس��تور ترور قاسم 
سليماني، يك فرمانده ارشد ايراني در سال ۲۰۲۰، ايران 
را بيش از پيش برآش��فت. در اين گزارش درباره مشكلي 
كه مانع سوم ايجاد مي كند، آمده است: رابرت مالي در طي 
مذاكره با ايران در وين از طريق ميانجي هاي اروپايي از هتل 
ديگري در آن سوي خيابان با ايران ارتباط برقرار مي كرد. اين 
موجب كند شدن روند مذاكرات و در برخي مواقع، موجب 
ايجاد سوءتفاهم هايي زمان بر مي شد. اين روزنامه همچنين 
نوشت: مقامات دولت ترامپ انتظار چنين پيچيدگي هايي را 
در سطوحي مختلف داشته اند، چون در واقع، آنها سياستي 
را ايجاد كردند كه بخشي از هدفش اين بود هرگونه مذاكرات 
را در آينده، بدون تغييراتي مشهود در رفتار ايران سخت 
كند. نيويورك تايمز از س��وي ديگر مطرح كرد: مقامات 
دولت بايدن مي گويند، ترامپ خواسته هاي بيشينه گرايي 
از ايران داشت كه واقع بينانه نبودند، حتي با توجه به فشار 

اقتصادي زيادي كه دولتش بر تهران اعمال كرده بود.



گروه بانك و بيمه | محسن شمشيري |
نرخ دالر در بازار آزاد روز 28 خرداد 1401به قيمت 31 هزار 
و 960 تومان تا 32 هزار و 140 تومان معامله شد و با افزايش 
قيمت اونس جهاني طال به 1840 دالر، سكه به 15 ميليون 
و 800 هزار تومان افزايش يافت.اما در صرافي ها نرخ دالر 

توافقي به كانال 29 هزار تومان كاهش يافته است. 
در عين حال مسووالن اتحاديه صرافان و برخي كارشناسان 
با اشاره به سياست هاي جديد بانك مركزي و عرضه ارز 
پتروش��يمي ها به صرافي ها و امكان خري��د و فروش ارز 
توسط صرافي ها با ارايه كد ملي، قيمت دالر كه تا باالي 33 
هزار تومان افزايش يافته بود كاهش يافته است و در بازار 
صرافي ها قيمت دالر توافقي بين پتروشيمي ها و صرافي ها 
به كانال 29 هزار تومان رسيده است. از سوي ديگر اعالم 
شده كه بخشي از بدهي عراق به ايران به ميزان 1.6 ميليون 
دالر آزاد شده و وصول شده است.  فعاالن بازار ارز مي گويند 
كه خريد و فروش در بازار به تعادل رسيده و ديگر صفي 
براي خريد ارز وجود ندارد؛ ضمن اينكه قيمت دالر توافقي 
در صرافي هاي رسمي وارد كانال 29 هزار تومان شده است.   
با اقدامات بانك مركزي در بازار ارز، قيمت دالر طي چند 
روز اخير با كاهش همراه شده است. كامران سلطاني زاده 
گفت: صرافي هاي رس��مي ارز توافقي را 29 هزار تومان 
خريداري كرده و 29 هزار و 300 تومان مي فروشند. در 
بازار متشكل ارزي نيز قيمت دالر در كانال 28 هزار تومان 

در نوسان است.
او تأكيد دارد كه اگر شرايط عرضه و تقاضا تسهيل شود 
قيمت دالر كمتر از اين هم خواهد شد. ضمن اينكه تقاضاي 
صادركنن��دگان براي فروش افزاي��ش يافته و همچنان 
تماس ها با صرافي ها براي فروش باالست. فعاالن بازار نيز 
مي گويند: اگر بين بخش خصوصي و سياست گذاران ارزي 
و صادركنندگان هماهنگي بيشتري ايجاد شود مطمئنا 
قيمت ارز متعادل تر خواهد شد. مشاهدات ميداني از بازار 
ارز نشان مي دهد كه برخالف هفته هاي قبل ديگر صفي 
براي خريد ارز مقابل صرافي ها وجود ندارد و طبق اذعان 
صراف ها خريد و فروش در س��طح بازار به تعادل رسيده 
است. بانك مركزي با صدور بخشنامه جديد به صرافي ها به 
فعاالن اين بخش رسماً اجازه داد عالوه بر صادركنندگان، 
نسبت به خريد ارز از همه اشخاص حقيقي و حقوقي با نرخ 
توافقي به منظور فروش به متقاضيان اقدام كنند. با صدور 
بخشنامه جديد بانك مركزي، صرافي ها مجاز به خريد 
ارز همه اشخاص حقيقي و حقوقي با نرخ توافقي شدند. 
پيش از اين بانك مركزي به صرافي ها مجوز داده بود كه 
ارز صادركنندگان را با ن��رخ توافقي خريداري كرده و به 
متقاضيان بازار ارز بفروشند؛ اين سياست موجب شد تا طي 
سه چهار روز نرخ ارز در بازار كاهش داشته باشد. عضو كانون 
صرافان با بيان اينكه نرخ دالر توافقي در بازار ارز به 29 هزار 
تومان رسيده است، آخرين وضعيت و روند قيمت ها در 
اين بازار را تشريح كرد. كامران سلطاني زاده درباره آخرين 
وضعيت بازار ارز اظهار كرد: براس��اس معامالت صورت 
گرفته، در حال حاضر نرخ ارز در بازار توافقي )ارز حاصل از 
صادرات كه صرافي ها به صورت توافقي از صادركنندگان 
خريداري مي كنند و تا س��قف 2000 دالر با كارت ملي 
مي فروش��ند( معادل هر دالر 29 هزار تومان براي خريد 
صرافان و 29 هزار 300 تا 400 تومان براي فروش است.
ارز مسافرتي نيز به نرخ بازار متشكل ارزي خريد و فروش 
مي شود كه نرخ آن در حال حاضر حدود 2۷ هزار و 600 
تومان است. وي درباره بخشنامه اخير بانك مركزي مبني 
بر مجاز بودن صرافي ها به خريد ارز همه اشخاص حقيقي 
و حقوقي با نرخ توافقي، گفت: اين بخشنامه باعث شد تا 
صرافي ها هم از مردم و هم از اشخاص حقيقي ارز بخرند تا 

قدرت عرضه ارز در بازار افزايش يابد.وضعيت تقاضا در بازار 
ارز نسبت به عرضه معمولي و عرضه ارز بيشتر از تقاضا است. 
همچنين، هنوز وضعيت عرضه و تقاضا به تعادل نرسيده 
است. سلطاني زاده با بيان اينكه تداوم روند كاهشي نرخ ارز 
به بازگشت ارز صادركنندگان بستگي دارد، ادامه داد: در 
حال حاضر، روند كاهشي قيمت ها در بازار ارز ادامه دارد 
اما ميزان آن كاهشي شده است. بر اساس بخشنامه بانك 
مركزي، قيمت خري��د ارز از عرضه كنندگان و فروش به 
متقاضيان، توافقي شده است. اين سياست جديد سبب 
نزولي ش��دن قيمت ارز و شكسته شدن حباب آن شده 
است. قيمت فروش دالر شنبه، 28 خردادماه 1401 در 
صرافي هاي بانكي با 36 تومان افزايش نسبت به روز كاري 
گذشته )پنجشنبه، 26 خردادماه( 2۷ هزار و 4۷5 تومان 
معامله ش��د.نرخ فروش يورو در صرافي هاي بانكي با 16 
تومان كاهش نسبت به روز گذشته 28 هزار و ۷43 تومان 
معامله شد.قيمت خريد هر دالر توسط صرافي هاي بانكي 
2۷ هزار و 202 تومان و نرخ خريد هر يورو نيز 28 هزار و 
45۷ تومان اعالم شد.عالوه بر اين، بهاي خريد دالر در 
بازار متش��كل ارزي 26 هزار و 980 تومان و نرخ فروش 
آن 2۷ هزار و 225 تومان بود. اين در حالي است كه نرخ 
خريد يورو در اين بازار 28 هزار و 252 تومان و نرخ فروش 
آن نيز 28 هزار و 509 تومان اعالم ش��د. همچنين، در 
سامانه نيما در معامالت، حواله يورو به قيمت 26 هزار و 
515 تومان فروخته و حواله دالر به بهاي 25 هزار و 321 

تومان معامله شد.

    دالر در بازار ۲۹ هزار و ۳۰۰ تومان 
امس��ال قيمت دالر در صرافي هاي بانكي تا دهه نخست 
خردادماه در كانال 25 هزار تومان نوسان داشت و سپس 
وارد كانال 26 و 2۷ هزار تومان ش��د. در اين شرايط بانك 
مركزي با اختياراتي كه سران سه قوه براي كنترل بازار ارز 
داد وارد عرصه شد و با اعمال سياست هايي همچون خريد 
ارز صادركنندگان و همه اف��راد با قيمت توافقي و واردات 
ارز به كش��ور بدون هيچ محدوديتي توانست نبض بازار را 
به كنترل خود درآورد.  براين اساس در يك هفته گذشته 
كه نرخ دالر در بازار آزاد تا 33 هزار و 500 تومان پيش روي 
كرده بود با افت تقريبي روزانه 500 تومان دوباره به كانال 29 
هزار تومان بازگشت و در لحظه مخابره خبر با رقم 29 هزار 
و 300 تومان معامله مي شود با ادامه اجراي سياست هاي 
جديد بانك مركزي، قيمت دالر توافقي در صرافي ها شنبه 
در آستانه ورود به كانال 28 هزار تومان قرار دارد. در ادامه 
روند نزولي قيمت ها در بازار ارز، ظهر شنبه قيمت فروش ارز 

در صرافي هاي مجاز به 29300 تومان رسيد. 

     نرخ ارز در صرافي ها به صورت توافقي بين 
۳۰ هزار تا ۳۰۳۰۰ تومان در حال عرضه است

رييس كانون صرافان كشور از تداوم عرضه و دادوستد 
توافقي ارز در صرافي ها با قيمت هايي هر دالر بين 30 هزار 
تا 30 هزار و 300 توم��ان در روز جاري خبر داد. قيمت 
سكه طرح جديد شنبه، 28 خردادماه با 480 هزار تومان 
كاهش قيمت نسبت به روز كاري گذشته )پنجشنبه، 

26 خردادماه( به 15 ميليون و 580 هزار تومان رسيد.
سكه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با قيمت 14 ميليون 
و 400 هزار تومان معامله شد.همچنين نيم سكه هشت 
ميليون و 500 هزار تومان، ربع سكه پنج ميليون و 500 
هزار تومان و س��كه يك گرمي سه ميليون و 150 هزار 
تومان قيمت خورد.عالوه بر اين، در بازار طال نيز نرخ هر 
گرم طالي 18 عيار به يك ميليون و 448 هزار تومان 
رس��يد و قيمت هر مثقال طال 6 ميلي��ون و 2۷5 هزار 
تومان شد. دبيركل كانون صرافان ايران گفت: بر اساس 
معامالت صورت گرفته، در حال حاضر نرخ ارز در بازار 
توافقي معادل هر دالر 29 هزار تومان براي خريد صرافان 
و 29300 تومان براي فروش است. بر اساس بخشنامه 
بانك مركزي، قيمت خريد ارز از عرضه كنندگان و فروش 
به متقاضيان، توافقي ش��ده است. اين سياست جديد 
سبب نزولي شدن قيمت ارز و شكسته شدن حباب آن 
شده است.روز معامالتي گذشته اين رقم معادل 30 هزار 
تومان براي خريد صرافان و 30 هزار 300 براي عرضه 
صرافان بود. اين مقام صنفي در بيان نقش سياست هاي 
بانك مركزي بر بازار گفت: مصوبات و پيگيري هاي بانك 
مركزي از عوامل اساسي ريزش نرخ ارز در بازار توافقي 
اس��ت. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي پتروشيمي 
نيز گفت: هيچ نگراني از بابت تحريم پتروشيمي وجود 
ندارد و اين در ش��رايطي است كه بعضي از محصوالت 
پتروشيمي به صورت پيش فروش است. يعني اينگونه 
نيست كه محصولي روي دس��ت ما باقي مانده باشد و 
ما نتوانيم صادر كنيم. احمد مهدوي؛ دبيركل انجمن 
صنفي كارفرمايي پتروشيمي با اشاره به اينكه تحريم 
شركت هاي پتروشيمي در گذشته هم چندين بار اتفاق 
افتاده بود، اظهار داشت: اكثر شركت هاي پتروشيمي 
كشورمان در شرايط تحريم به سر مي برند. وي افزود: اين 
تحريم اخير هم در حقيقت يك نمايش است و هيچ اثري 
در روند توليد و صادرات پتروشيمي ندارد و شركت هاي 
داخلي، روال كاري خود را ادامه مي دهند. به بيان ديگر، 
اين ش��ركت هايي كه نام برده ش��ده چه شركت هاي 
داخلي و چه ش��ركت هايي كه مدعي شده اند در خارج 
از كش��ور و در چين و امارات هستند، با اين تحريم ها، 

هيچ تاثير منفي در فرآيند توليد و صادرات آنها به وجود 
نخواهد آمد. مهدوي ادامه داد: شركت هاي داخلي نام 
برده شده، چندين بار در سال هاي اخير تحريم شده اند، 
يعني اتفاق جديدي نيست و صرفا يك نمايش با اهداف 
سياسي است. در حقيقت قصد داشته اند اينگونه نشان 
دهند كه حركت هاي جديدي در زمينه تحريم انجام 
داده اند، ولي آنچه در واقعيت وجود دارد، نمايش حركتي 
اس��ت كه چندين بار تا به تكرار شده است و نتيجه اي 
هم براي آنها نداشته است. وي با اشاره به اينكه تحريم 
هيچ اثري در صادرات و ارزآوري صنعت پتروش��يمي 
نخواهد داش��ت، افزود: هيچ نگراني از اين بابت وجود 
ندارد و اين در ش��رايطي است كه بعضي از محصوالت 
پتروشيمي به صورت پيش فروش است. يعني اينگونه 
نيست كه محصولي روي دست ما باقي مانده باشد و ما 
نتوانيم صادر كنيم. دبيركل انجمن صنفي كارفرمايي 
پتروشيمي در پايان اظهار داشت: سال گذشته 12.5 
ميليارد دالر فقط به س��امانه نيما عرضه داشتيم و در 
مجموع 14.5 ميليارد صادرات داش��تيم و امسال هم 
قطعا اين رقم بيش��تر خواهد بود. وي افزود: برآورد ما 
براي س��ال جاري در خصوص ارزآوري براي س��امانه 
نيما، رقم حدود 14 ميليارد دالر و در مجموع باالي 15 

ميليارد دالر است. 

    افزايش ورود ارز به كشور 
با دستورالعمل جديد بانك مركزي

نايب رييس كميس��يون برنامه و بودجه مجلس گفت: 
دستورالعمل اخير بانك مركزي سبب ورود ارز بيشتر به 
كشور و به تعادل رسيدن نرخ آن خواهد شد. محمدرضا 
ميرتاج الدين��ي؛ نماينده م��ردم تبري��ز و نايب رييس 
كميس��يون برنامه و بودج��ه و محاس��بات در مجلس 
شوراي اسالمي درباره دستورالعمل جديد بانك مركزي 
مبني بر »مجوز خريد توافقي ارز صادركنندگان توسط 
صرافي ها« به ايِبنا گفت: يك��ي از اقدامات مثبت بانك 
مركزي دس��تورالعمل اخير درباره مديريت بازار ارز بود. 
مجلس در دولت قبلي هم اين مساله را در قالب پيشنهاد 
مطرح كرد و به مسووالن بانك مركزي در آن مقطع گفت 
كه بدون شك صادركننده ها اين ارز را در نتيجه تالش و 
پشتكار خود به دست آورده اند، اما با توجه به شرايط كشور 
و حمايت هاي دولت از اين فعاالن اقتصادي بايد وضعيت 
اقتصادي را بيش از گذشته مورد توجه قرار دهند.  پيشنهاد 
به دولت قبل اين بود كه صادركنندگان نسبت به بازگشت 
ارز به كشور تعهد دهند. به اين شكل كه با يك نرخ توافقي و 
رضايت از نتيجه، ۷0 درصد از ارز خود را برگردانند. روشن 
است در صورتي كه دولت تالش كند تا با نرخ بخشنامه اي 
اين ارز را در اختيار گيرد يا عملياتي نمي ش��ود يا اينكه 
فعاالن اقتصادي به س��راغ راه هاي غيررسمي مي روند. 
عالوه بر اينها روش دس��توري بارها مورد اس��تفاده قرار 
گرفته و بي نتيجه مانده است. نماينده مردم تبريز درباره 
اثر كوتاه مدت يا بلندمدت دس��تورالعمل بانك مركزي 
اظهار داشت: دستورالعمل اخير بانك مركزي سبب ورود 
ارز بيشتر به كشور و به تعادل رسيدن نرخ آن خواهد شد 
اما قطعا در بلندمدت بايد تدابير بيشتري براي كنترل و 
مديريت بازار ارز مدنظر قرار گيرد. نايب رييس كميسيون 
برنامه و بودجه مجلس شوراي اسالمي پيشنهاد خود را 
براي موفقيت بيشتر در خصوص ايجاد تعادل و ثبات 
در بازار ارز چنين بيان كرد: دستورالعمل بانك دقيق 
اس��ت و عمل به آن بخش مهمي از مشكالت در اين 
زمينه را برطرف خواهد ك��رد. آنچه بايد مورد توجه 

قرار گيرد، بازنگري در خصوص تعهدات ارزي است.
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 مسدودسازي تراكنش باالي
 ۵۰۰ ميليون تومان صحت ندارد

»مصطف��ي قمري وف��ا« مدي��ركل روابط عمومي 
بانك مرك��زي اعالم كرد: ش��ايعات مطرح ش��ده 
درباره مسدودسازي حساب هاي با تراكنش باالي 
500ميليون تومان به هيچ وجه صحت ندارد و چنين 
برنامه اي در دستور كار بانك مركزي نيست. وي افزود: 
حساب هايي كه با دستور مقام قضايي مسدود شده اند 
همگي مربوط به افرادي است كه به طور غيرقانوني در 

معامالت فردايي ارز و طال فعاليت داشته اند.

نرخ سود بازار بين بانكي
به رقم ۲۰،۶۸ درصد رسيد

تازه ترين گزارش بانك مركزي درباره تغييرات نرخ 
سود بين بانكي نشان مي دهد كه اين نرخ در هفته 
منتهي به 26 خرداد ماه رشد 0.11 درصدي داشته 
و 20.68 درصد رسيده است.  نرخ سود بين بانكي 
در هفته منتهي به 19 خردادماه 20.5۷ درصد و 
در هفته منتهي ب��ه 12 خرداد 20.55 درصد بود. 
گفتني است، كه اين نرخ از چهارم آذر ماه سال قبل 
به سطح 21 درصدي ورود كرده بود ولي از نيمه دي 
ماه كاهشي ش��د و به سطح 20 درصدي بازگشت 
كه به نظر مي رس��د با حداقل تغييرات ممكن در 

محدوده 20 درصدي در حال تثبيت است.

 دستيابي به رشد اقتصادي
۴،۴ درصدي با وجود تحريم

معصومه آقا پور عليشاهي عضو كميسيون اقتصادي 
در مجلس دهم گفت: كشور تجارب خيلي خوبي 
درباره فروش كاالها در دوران تحريم ها دارد، بنابراين 
تحريم هاي جديد اثربخش نخواهد بود. معصومه 
آقاپور عليش��اهي، عضو كميس��يون اقتصادي در 
مجلس دهم در رابطه با تاثير تحريم س��ه شركت 
پتروشيمي توسط وزارت خزانه داري امريكا به ايِبنا 
گفت: كش��ور تجارب خيلي خوب��ي درباره فروش 
كاالها در دوران تحريم ها دارد، بنابراين تحريم هاي 
جديد اثربخش نخواهد بود. دليل آن هم اين است 
كه پيش از آنكه س��ه ش��ركت پتروشيمي تحريم 
ش��ود با تحريم هاي مالي روب��رو بوديم و به خوبي 
نشان داده شد كه در دور زدن استاد هستيم. سال 
گذشته با وجود تحريم ها، خوشبختانه براساس اعالم 
بانك مركزي 4.4 درصد رش��د اقتصادي داشتيم، 
ان شاءاهلل در 9 ماه آينده هم به يك ثبات اقتصادي 
داخلي دست پيدا خواهيم كرد و اين مساله بسيار 
اهميت دارد. از طرف ديگر معيشت مردم بايد يكي 
از اولويت دارترين كارهاي دولت و مجلس باش��د 
تا به قدرت اقتصادي در خاورميانه و آس��يا تبديل 
شويم. مساله ديگر تغيير ديدگاه كشور از سياسي 
به اقتصادي اس��ت كه نبايد از آن غافل ماند. بدون 
شك اثر تحريم ها زماني سريع خنثي خواهد شد كه 
از جنبه جهاني و پتانسيل هاي داخلي سال 1401 
به رشد اقتصادي مناس��بي دست يابيم.  اين عضو 
كميسيون اقتصادي در مجلس دهم در خصوص 
تاثير اين تحريم ها بر بورس اظهار داشت: مهم ترين 
شاخص هاي اثر گذار در بورس، قيمت دالر و هدايت 
سرمايه هاي س��رگردان مردم با جلب اعتماد آنان 
است. با در نظر گرفتن اين دو مورد شاهد تغييرات 
در بورس و سرمايه گذاري در اين زمينه خواهيم بود.  
آقاپور عليشاهي درباره هدف امريكا از تحريم هاي 
بي اثر را چنين توضيح داد: تحريم ها فش��ارهاي 
مضاعفي است كه امريكا درصدد است تا با توسل 
به آن ايران را وارد س��ازد تا با شرايط حداقلي وارد 
برجام شود، قاعدتا چنين رفتارهايي نتيجه نخواهد 
داد. بهتر آن اس��ت تا با انجام يك مذاكره مناسب 
براي هر دو طرف اتفاق افتد و اين قضيه با شرايط 
برد- برد به نتيجه برس��د. فشارها و شعارهايي از 
اين دست رنگ خود را از دست داده و در مناسبات 
سياسي و اقتصاد كش��ور موثر واقع نخواهد شد. 
دش��منان از حداكثر فش��اري كه مي توانستند 

اعمال كنند در اين سال ها كوتاهي نكردند. 

پيش بيني تورم ۸۰  درصدي
در تركيه

بانك گلدمن س��اكس امريكا پيش بيني كرد كه 
انتظار مي رود، نرخ تورم در تركيه امس��ال به رقم 
80 درصد برسد.  به گزارش رويترز، بانك گلدمن 
ساكس امريكا ش��ب گذشته اعالم كرد كه انتظار 
دارد تا پايان سال 2022 شاهد تورم 80 درصدي 
در اقتصاد تركيه باشيم. تورم در تركيه در ماه مه 
 از ۷3 درصد عبور كرده بود كه از جمله داليل آن 
بحران ارزي از يك س��و و افزايش قيمت بنزين و 
گازوئيل ناشي از درگيري نظامي روسيه و اوكراين 
بوده است. در س��ال 2021 ارزش لير تركيه 44 
درصد سقوط كرد و از ابتداي سال جاري تاكنون 
24 درص��د ديگر از ارزش خود را از دس��ت داده 
است. از سوي ديگر پايين ماندن نرخ بهره بانكي 

در تركيه باعث كاهش ارزش لير شده است.

 خوداظهاري مؤديان مبناي
اخذ ماليات از تراكنش هاي بانكي

ادارات مالياتي در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي 
از جمله وجوه واريزي به حساب از طريق دستگاه 
كارتخ��وان بايد اصل را بر صح��ت ادعاي مؤديان 
بگذارند مگر آنكه طبق اسناد و مدارك و شواهد و 

قرائن مثبته خالف ادعاي آنها ثابت شود.
سازمان امور مالياتي اعالم كرد: در اجراي فرمايشات 
اخير رياس��ت محت��رم جمهور، در م��ورد اعتماد 
ماموران مالياتي سراسر كشور به اصناف و كسبه، 
به ادارات امور مالياتي يادآور مي ش��ود در تعيين 
ماليات اصناف و كسبه ضمن اعتماد كامل به آنها، 
در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي از جمله وجوه 
واريزي به حساب از طريق دستگاه كارتخوان اصل 
را بر صحت ادعاي آنان بگذارند و ماليات ايشان را 
با رعايت كامل مقررات قانوني تعيين نمايند، مگر 
آنكه طبق اسناد و مدارك و شواهد و قرائن مثبته 
خالف ادعاي آنها ثابت ش��ود. اين امر در خصوص 
مؤديان��ي كه به رغ��م داش��تن درآمدهاي كالن 
اقدام به فرار مالياتي كرده و ماليات واقعي خود را 
نمي پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالياتي 
موظفند ضمن شناسايي اين گروه از مؤديان نسبت 

به مطالبه و وصول ماليات متعلقه اقدام نمايند.

قيمت دالر توافقي در صرافي هاي رسمي وارد كانال ۲۹ هزار تومان شد

افزايش قيمت انواع سكه و طال همزمان با رشد جهاني طال

پلتفرم اجتماعي »سين تك« مكمل پلتفرم اقتصادي »فين تك«
كما اينكه در ح��ال حاضر به خاطر وجود »فين تك« 
و »core banking« مي ت��وان قبل، حين و بعد از 
اجراي هر تصميمي اثرات آن را مورد پايش و پيمايش 
قرار داد و با چش��مان باز تصميم گرفت و نيز مي توان 
بر روند فعالي��ت مجريان، متولي��ان، ذي مدخالن و 

ذي نفعان نظارت موثر و جدي اعمال كرد. 
به همين سبب در سياست هاي كلي تامين اجتماعي 
كه اخيرا ابالغ شد پس از بند 1 كه به شكل گيري نظام 
چنداليه تامين اجتماعي پرداخته است، در بند 2 ايجاد 
س��از و كار تنظيم گري و قاعده گذاري و ش��كل دهي 
پايگاه اطالعات ملي تامين اجتماعي مورد توجه واقع 
شده است و به نظر مي رسد وقت آن رسيده است كه 
قبل از هر اقدامي، ابتدا بر تكوين پايگاه اطالعات ملي 
تامين اجتماعي در س��مت حاكميت و دولت و شكل 
دهي پلتفرم اجتماعي »سين تك« )فناوري هاي تامين 
اجتماعي و بيمه هاي اجتماعي( در سمت ذي مدخالن 
و ذي نفعان اقدام نمود تا بتواند مكمل پلتفرم اقتصادي 

فين تك )fin tech( باشد.
»سين تك« يعني استفاده از فناوري براي كارآمد تر 
ساختن خدمات رفاه و تامين اجتماعي، به بيان ديگر 
از رايانه ها و ابزارهاي هوشمند )نظير كامپيوتر و تلفن 
همراه( استفاده مي كنيم تا پوشش ها و خدمات رفاه 
و تامين اجتماعي را آس��ان تر و سريع تر و با صحت و 
دقت ب��اال به ذي نفعان )نظير حادث��ه ديده، مددجو، 
توانخ��واه، بيمه ش��ده، بيمه پرداز، مس��تمري بگير 
و مق��رري  بگير( برس��انيم و فرآيند اراي��ه خدمات از 
سوي ذي مدخالن )دستگاه هاي اجرايي، سازمان ها، 
صندوق ها و موسس��ات فعال در حوزه هاي امدادي، 
حمايتي و بيمه اي( را رصد كرده و بر كار آنها نظارت 
موثر و جدي اعمال و از حس��ن جريان امور اطمينان 

حاصل كنيم.
در اين رويكرد اطالعات ثبتي مبنا و مبتني بر اس��ناد 

و مدارك مثبته و بررسي هاي اجتماع محور ميداني و 
عملياتي مالك عمل قرار مي گيرد و از ساز و كارهاي 
كنترلي خود خدمت��ي )self service( اس��تفاده 
مي شود و از طريق بالك چين منابع و توكنايز كردن 
خدمات مي توان از ش��بكه نظارت همگاني خودكار 
استفاده كرد و در اين رويكرد ديگر »سازمان محوري« 
يا »دس��تگاه محوري« مالك نيست بلكه »خدمت 
مح��وري« و »ذي نفع محوري« مدنظر قرار مي گيرد 
و نهاد تنظيم گر پس از نيازس��نجي نسبت به تعيين 
بسته خدمت اقدام و پس از ارزيابي وسع و اولويت بندي 
نس��بت به تعيين جامعه هدف خدمات و پوشش ها 
و معيارها و شاخص هاي احراز ش��رايط برخورداري 
مبادرت و آن را در قال��ب رويكرد پلتفرمي به يكي از 
كارگزاران اراي��ه خدمت احاله و ارج��اع مي دهد و با 
استفاده از سازوكار بالك چين و توكنايز كردن، كميت 
و كيفيت خدمات رساني را با مشاركت فعال و موثر ذي 

نفع رصد مي كند. 
تنها تفاوت »سين تك« با »فين تك« اين است كه در 
»فين تك« رويكرد غالبا اقتصادي، تجاري و انتفاعي 
اس��ت و محوريت با ش��ركت ها و كمپاني هايي كه با 
تجاري سازي فناوري ها و ابداعات و اختراعات و فراهم 
ساختن زيرساخت هاي نرم افزاري و سخت افزاري الزم 
فرآيند انجام خدمات اقتصادي، مالي، بانكي، پولي و 
سرمايه اي را تسهيل مي كنند وليكن در »سين تك« 
محوريت با نهاد رگوالتوري رفاه و تامين اجتماعي است 
كه با بهره گيري از دستگاه هاي موظف )ظرفيت هاي 
حاكميتي، دولتي، عمومي، عمومي غيردولتي و…( 
و ظرفيت هاي مردمي )خصوصي، تعاوني، خيريه ها، 
سمن ها، موقوفات و ...( و به عنوان حلقه واسط و زنجيره 
وصل آنها عمل كرده و خدمات رساني به ذي نفعان را 

تدبير و تمشيت مي كند. 
كم كردن هزينه و زم��ان )فرصت( براي ايجاد امكان 

اس��تفاده همگاني از خدمات رفاه و تامين اجتماعي، 
عبور از مرزه��ا و محدوديت هاي جغرافيايي و زماني، 
ايج��اد تواناي��ي ارزيابي مخاط��رات و تقوي��م اثرات 
احتمالي تصميمات، تسهيل و تسريع در فرآيندهاي 
خدمات رساني، ايجاد فراگيري پوشش ها و عدالت در 
دسترسي به خدمات و عدالت در بهره مندي از منابع 
عمومي، ايجاد زمينه اس��تفاده هوشمند و نظام مند 
از »فين ت��ك« )fin tech( در فرآيند ارايه خدمات 
رف��اه و تامين اجتماع��ي، ايجاد زمين��ه به كارگيري 
ه��وش مصنوع��ي، داده كاوي، big data و س��اير 
راهكارهاي محاسبات و راهكارهاي تحليلي از ديگر 
 )sin tech( »نتايج مثبت شكل گيري »س��ين تك
و اس��تفاده از نوآوري ه��اي فناوري جه��ت افزايش 
شفافيت، محاس��به پذيري، صرفه جويي و بهره وري 
س��از و كارهاي فعلي رفاه و تامين اجتماعي اس��ت. 
اين نكته از آنجا اهميت مي يابد كه در نظام چنداليه 
تامين  اجتماعي و به ويژه در سطوح مازاد و مكمل اليه 
بيمه هاي اجتماعي فضاي فعاليت كامال رقابتي خواهد 
بود و اس��تفاده از »س��ين تك« و »فين تك« كاربرد 
بيشتري خواهد داشت و استارتاپ ها و مجموعه هاي 
دانش بنيان مي توانند وارد اين عرصه خدمات رساني 
شوند و فرآيندهاي اجرايي آن را سريع تر و دقيق تر و 

به خصوص ارزان تر سازند. 
از منظر مدل هاي كسب و كار اگر بخواهيم نگاه كنيم 
چنانچه »فين تك« را مبتني بر مدل »B2B2C« كه 
رابطه بين كسب و كار اصلي با كس��ب و كار واسط و 
مصرف كننده نهايي يا اگر دولت الكترونيك، ديجيتال 
 »G2G2C« يا »G2B2C« و هوشمند را مبتني بر
كه رابطه بين دولت و دس��تگاه هاي اجرايي و كسب 
و كار ها و ش��هروندان )Citizen( را تبيين مي كند، 
R2B/« بداني��م مي توان »س��ين تك« را مبتني ب��ر

G2C« دانست كه R در اين مدل همان رگوالتور يا نهاد 

تنظيم گر رفاه و تامين اجتماعي )regulator( خواهد 
بود. در مدل كسب و كار »R2B2C« نهاد تنظيم گر 
پس از ارزيابي وسع، نيازسنجي و تعيين بسته خدمت، 
اولويت بندي و تعيين جامعه ه��دف، تعيين قواعد، 
شاخص ها و معيارهاي احراز شرايط دريافت خدمات 
يا پوشش هاي امدادي، حمايتي و بيمه اي و تعيين سهم 
دولت در تامين مالي، ارايه خدمت را به يك مجري يا 
كارگزاري ارايه خدمات و پوشش هاي تامين اجتماعي 
يعني به عنصر »B« كسب و كار )Business( يا عنصر 
 )Goverment( يعني دستگاه اجرايي موظف »G«
يا يك ظرفيت مردمي احاله و ارج��اع مي دهد و اين 
مجري يا كارگزار كه در اتصال با ذي نفع )حادثه ديده، 
مددجو، توانخواه، بيمه شده و مستمري بگير( عنصر 
»C« يا مصرف كننده )Consumer( است، خدمت 
را به وي ارايه و اطالعات مربوط به رسيد – تحويل پول 
يا كاال يا خدمت و تاييد و تصديق دريافت پول يا كاال يا 
خدمت به صورت خودكار و هوشمند به پايگاه اطالعات 
ملي تامين  اجتماعي ارسال و در شناسنامه الكترونيك 

فرد يا خانوار مربوطه ثبت و ضبط مي شود. 
در چنين حالتي ضمن اينكه با شكل گيري »سين تك« 
)Sin tech( ابزار الزم براي تحقق حكمراني مطلوب 
تامين اجتماعي فراهم آمده است، بهبود تجربه ذي نفع 
در فرآيند اخذ خدمت، امكان مديريت و مونيتورينگ 
خدم��ات روي يك پلتفرم يگانه و زمينه اس��تفاده از 
فناوري هاي نوين نظير آپ هاي موبايلي، شبكه هاي 
 NFC )near اجتماعي، ارتباط ح��وزه نزديك ي��ا
 IOT اينترنت اشيا يا ،)field communication
 Block( بالك چي��ن ،))internet of things
 )Tokenization( و توكناي��ز ك��ردن )chain
خدمات رفاه و تامين اجتماعي فراهم مي شود . با اين 
تفاوت كه »فين تك« پول محور است ولي  »سين تك« 

انسان محور است.  

افزايش انگيزه صادركنندگان 
براي ورود ارز به كشور 

ت��ا پيش از اب��الغ مصوبه 
جدي��د بان��ك مرك��زي 
صادركنندگان عالقه اي 
ب��راي عرض��ه ارز خود به 
سامانه نيما نداشتند، از اين 
جهت مصوبه بانك مركزي 
اقدام مثتب��ي در افزايش 
عرضه ارز به بازار اس��ت. 
دستورالعمل بانك مركزي براي فروش اسكناس 
ارز صادر كنندگان به صرافي ها آن هم با نرخ توافقي 
يا غير دستوري از جمله تازه ترين اقداماتي به شمار 
مي رود كه مورد تاييد بخش زيادي از كارشناسان 
اقتصادي و ارزي قرار گرفته، مصوبه اي كه حتي به 
كاهش قيمت دالر تا بيش از 2 هزار تومان در كمتر 
از 3 روز منتهي شد. كارشناس پول و ارز و بانكداري 
در گفت وگو با دانش��جو مزيت هاي مصوبه بانك 
مركزي در بازار ارز را توضيح داده است كه در ادامه 

تقديم مي شود.
دس��تورالعمل جديد بانك مرك��زي از اين جهت 
حائز اهميت اس��ت كه منجر ب��ه افزايش انگيزه 
صادركنندگان براي ورود ارز به كشور و فروش به 
باالترين قيمت ممكن در صرافي ها يا نزديك به نرخ 

بازار آزاد مي شود.
وقت��ي دولت و بانك مركزي صادركنن��ده را وادار 
به عرضه ارز در س��امانه نيما ب��ا قيمت پايين تر از 
نرخ بازار آزاد مي كند به طور قط��ع اين بهانه را به 
صادركنندگان مي دهد كه ارز خود را وارد كش��ور 
نكنند و در خارج از كشور س��رمايه گذاري كنند، 
بنابراي��ن تا پي��ش از ابالغ مصوب��ه بانك مركزي 
صادركنندگان عالقه اي ب��راي عرضه ارز خود به 
سامانه نيما نداش��تند، از اين جهت مصوبه بانك 
مركزي اق��دام مثبتي در افزايش عرضه ارز به بازار 

است.
تا پيش از اين اقدام مثبت بانك مركزي فرضيه اي 
عنوان مي شد مبني براينكه صادركنندگان در تباني 
با صرافي ها دالر خود را نزديك به قيمت بازار آزاد 
به فروش مي رس��اندند، بانك مركزي با ابالغ اين 
دستورالعمل فروش دالر صادراتي به صرافي ها را 
با قيمت ارز در بازار آزاد قانوني كرده اس��ت. به اين 
معنا كه اينك صرافي ها كمت��ر نگران پيامدهاي 
قانوني خريد ارز از صادركنندگان هستند بنابراين 
مصوبه بان��ك مركزي در موضوع مجاز دانس��تن 
فروش اس��كناس ارز صادر كنندگان به صرافي ها 
در مجم��وع اقدام مثبتي ارزيابي مي ش��ود. قطعا 
صادركنندگان را نمي توان وادار كرد كه ارز خود را 
به صورت هاي دستوري مورد نظر دولت به فروش 
برسانند، ولو اينكه بخش عمده اي از صادر كنندگان 
شركت هاي دولتي به شمار مي روند كه متعلق به 
حاكميت هس��تند، در غير اين صورت متعلق به 
نهادهاي غيردولتي حاكميتي هستند. علي رغم 
اين موضوع، نمي توان آنه��ا را وادار به فروش ارز با 
نرخ مشخص ش��ده دولتي كرد، چرا كه بازار قادر 
اس��ت ارز آنها را با نرخ باالت��ري خريداري كند. به 
دليل وجود تفاوت قيمت در بازار آزاد و سامانه نيما 
صادر كنندگان تا پيش از اين خطر بازار غير رسمي 
را مي پذيرفتند و ارز را به بازار آزاد تزريق مي كردند. 
با مصوبه جديد بانك مركزي بازار غير رسمي كه تا 
پيش از اين وجود داشت، رسمي مي شود كه قطعا 
در حوزه هاي مختل��ف اقتصادي بركاتي به دنبال 
خواهد داش��ت چرا كه در زمان مناس��بي چنين 

تصميمي اتخاذ شده است. 
در حال حاضر نمي توان مش��خص كرد كه مصوبه 
بانك مركزي تا چه زماني در بازار ارز تاثيرات مثبت 
خود را خواهد داش��ت، چرا كه تحوالت مثبت در 
بازار ارز ناشي ازعوامل مختلفي است، اما آنچه در 
اين موضوع حائز اهميت است تفاوت اين موضوع 
با دس��توري عمل كردن دولت در اقتصاد اس��ت، 
چرا كه دستوري عمل كردن دولت منفعتي براي 
اقتصاد ندارد. بي ش��ك بانك مرك��زي نمي تواند 
صادر كنندگان را مجبور به فروش ارزهاي خود با 
نرخ هاي دستوري دولت كند بنابراين اقدام اخير 
بانك مركزي از اين جهت مطلوب ارزيابي مي شود 
كه از دستوري بودن فاصله گرفته است. آنچه در اين 
موضوع حائز اهميت است اينكه دولت براي مدت 
طوالني نمي تواند نرخ ارز را به صورت دس��توري 
كنترل كن��د چرا كه ن��رخ دس��توري در اقتصاد 
منفعتي ايجاد نمي كند، به خصوص اقتصاد ايران 

كه پيچيدگي هاي زيادي هم دارد.
ضم��ن اينكه اف��رادي كه مش��مول نرخ گذاري 
دس��توري مي ش��وند انگيزه بااليي براي فروش 
ارز خود در بازار غيررس��مي با نرخ بيشتر دارند. 
ممكن است حتي در اين بازار غير رسمي نرخ از 
آن نرخ تعادلي باالتر رود لذا كنترل هاي دستوري 
هيچگاه به نفع بازار تمام نمي شود، براين اساس 
تصميم اتخاذ ش��ده از س��وي بانك مركزي كه 
مصداق فاصله گرفتن از دس��توري عمل كردن 

است مثبت و قابل تاييد است.

كامران ندري 

ادامه از صفحه اول



قيمت دالر همواره به عنوان يك عامل موجب رش��د 
بورس است. در دوره هاي مختلف افزايش قيمت دالر 
توانسته روند معامالت بازار س��رمايه را تغيير دهد و 
ب��ه نوعي آن را صعودي كن��د، در حال حاضر قيمت 
دالر بازار آزاد به بيش از 30 هزار تومان رس��يده و در 
محدوده 32 الي 33 هزار تومان نوسان مي كند. حال 
كارشناس��ان عقيده دارند كه افزايش قيمت دالر به 
عنوان يك محرك مي تواند روند بازار سرمايه را تغيير 

دهد و به نوعي آن را صعودي كند.
سعيد جعفري، كارشناس بازار سرمايه ضمن تشريح 
ريسك هايي كه اين بازار با آن رو به رو است به ايسنا 
گفت: مهم ترين مساله بورس اختالف نرخ دالر در بازار 
آزاد و سامانه نيما است. مهم ترين موضوعي كه وجود 
دارد اين است كه بين رشد قيمت دالر در بازار آزاد و 
دالري كه شركت هاي بزرگ بورسي در سامانه نيما 
عرضه مي كنند اختالف زيادي وجود دارد و اين باعث 
شده است با وجود آنكه شاهد رشد قيمت دالر در بازار 
آزاد هس��تيم بازار سرمايه نزولي شده و همانند ساير 

بازارها با تورم رشد نكند. 
وي ادامه داد: شركت هاي بورسي كه از صادركنندگان 
بزرگ كشور محس��وب مي شوند ملزم شده بودند به 
اينكه دالر خود را در سامانه نيما به اختالف زياد نسبت 
به بازار ازاد عرضه كنند و اين باعث شده بود كه سهام 
شركت ها نيز تحت فشار باشد. اما دليل اينكه شاهد 
صعود چشمگير بازار در روزهاي قبل بوديم اين بود 
كه اعالم شد صادركنندگان مي توانند دالر خود را با 
نرخ توافقي بفروشند. يعني با نرخ هاي باالتر از نرخ نيما 
كه اين باعث شد هيجان خريد در بازار مخصوصا در 

نمادهاي صادراتي و پتروشيمي ها ايجاد شود. 
اين كارشناس بازار سرمايه در ادامه با اشاره به وضعيت 
بازارهاي جهاني اظهار كرد: از طرف ديگر ريسك هايي 
در بازاره��اي جهاني وجود دارد. ريزش ش��ديد بازار 
بورس امريكا و احتمال ايجاد ركود گس��ترده باعث 
شده است س��هامداران در بازار داخلي احتياط كنند 
زيرا بسياري از شركت ها كاموديتي محور و وابسته به 
قيمت هاي جهاني هستند و اگر ركود در بازار جهاني 

رخ دهد دامنه آن به كاالها در ايران نيز مي رسد.
 جعفري با اش��اره به احتمال قطع��ي برق صنايع نيز 
گفت: از طرف ديگر در استانه فصل گرما هستيم و برق 
برخي واحدهاي توليدي در مقاطعي قطع مي شود و 
سرمايه گذاران نگران هستند اين قطعي براي چند ماه 
ادامه دار باشد و باعث شود شركت ها در گزارش ها هم 
عملكرد خوبي در حوزه توليد و فروش نداشته باشند. 
همين ريس��ك باعث احتياط معامله گران مي شود. 
بسياري انتظار دارند روند بازار سرمايه همسو با تورم 
رشد كند اما اين اتفاق كمرنگ شده است. با اين حال 
من فكر مي كنم از هفتعه بعد مجددا صعود ماليمي 

در بازار داشته باشيم.

    بورس چاره اقتصاد كشور
علي حسيني، كارش��ناس اقتصادي گفت: در حال 
حاضر عمده كاالها اعم از كاالهاي اساسي، زراعتي، 
تولي��دي و... به جز نان و دارو كه احتم��اال به زود ارز 
ترجيحي آنها نيز حذف خواهد شد، با افزايش قيمت 
مواجه ش��ده اند. افزايش قيمت ها، منجر به تورم در 
س��ال جاري خواهد ش��د و اين موجبات نارضايتي 
عمومي را فراهم كرده و بر آن دامن خواهد زد. از سويي 
تصميمات سازمان مالياتي در خصوص ماليات هايي 
كه براي اصناف تعيين ش��ده، موجبات نارضايتي در 
اصناف را فراهم كرده و آنها را به خيابانها كشيده است. 
از طرفي تمام مولفه ه��اي اقتصاد در حوزه هاي طال، 
ارز، سكه، مس��كن و... از رشد قيمتي غيرقابل قبولي 
برخوردار ش��ده اند و با توجه به چسبندگي قيمتها، 
پايين آوردن اين قيمتها س��خت بوده و اصالح 50 تا 

100 درصدي آنها امري دور از ذهن است.
وي ادامه داد: با افزايش قيمت ها و از جمله نرخ دالر، 

روز به روز قدرت خريد م��ردم كاهش مي يابد. البته 
بخشي از اتفاقاتي كه در اين دوسال اتفاق افتاده بخشي 
به اقدامات دولتي قبلي مربوط است كه به هر تقدير 
بايد حل و مديريت ش��وند. در دولت فعلي نمي توان 
همه تقصيرها را برگردن دولت قبلي انداخت چون در 
حال حاضر دولت فعلي پاسخگوست و بايد تمركز بر 
حل مشكالت باشد. به اعتقاد من اين مساله به راحتي 
قابل حل است.  بهترين راه حل، هدايت سرمايه مردم 
به سمت بورس است.  اين كارشناس اقتصادي تشريح 
مي كند: با شرايط موجود بهترين راه حل بازار سرمايه 
است. دوسال قبل بازار سرمايه با افزايش هايي روبرو 
شد ولي به تدريج شاخصها از 2ميليون و 200 به يك 
ميليون و سيصد كاهش يافت. در حال حاضر، بورس 
خيلي عقب تر از س��اير بازارهاست. سرمايه هايي كه 
در قالب سكه، ارز و... در دست مردم است مي تواند به 
سمت بازار سرمايه هدايت شود. خبر كه بازار سرمايه 
را مي تواند حركت دهد و موتور متحرك آن باشد، بحث 
واگذاري گروه خودرو اس��ت. عموما هر زمان بنا بوده 
حركتي در بورس ايجاد شود گروه خودرو توانسته اين 

حركت را ايجاد كند.
حس��يني در ادامه گفت: با توجه به افزايش نرخ ارز، 
انتظار مي رفت پتروش��يمي، سيمان و فوالد بتوانند 
با افزايش هايي بورس را تكان دهند ولي نتوانستند. 
خودرو مي تواند مح��رك خوبي باش��د. وزارت كار، 
اقتصاد، نفت و صنايع نيز مي توانند اين اقدام را با يك 
مديريت مناسب و صحيح صورت دهند. اين اتفاق به 
جاي اينكه فرآيندش در چند ماه طي شود، مي تواند 
طي حركتي انقالب��ي در مدت زمان كوتاهي صورت 
گيرد. اگر بازار بورس حركت كند درآمد مردم افزايش 
مي يابد. اين فارغ از بحث يارانه اس��ت. در دولت قبل 
مردم به سرمايه گذاري در بازار سرمايه دعوت شدند، 
در حال حاضر از ه��ر 4 نفر يك نفر حداقل در بورس 
سرمايه دارد. براساس آمار باالي 50 ميليون نفر داراي 

سهام عدالت هستند.
وي توضيح داد: تا زماني كه بورس روند مثبت نيافته 
س��هام عدالت نبايد در بازار خريد و فروش شود و بعد 
از مثبت ش��دن روند، اين امكان مي تواند فراهم شود، 
پس از اينكه روند بازار مثبت ش��د آزاد شود. در حال 
حاضر مي ت��وان گفت 70 يا 80 درصد مردم س��هام 
عدالت دارند. شروع حركت بازار سرمايه مي تواند سبب 
افزايش قيمت سهام عدالت شود. با افزايش اين قيمت، 

درآمد مردم نيز باال مي رود و تمايل به س��مت بورس 
افزايش مي يابد. اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به 
سوال شرط موفقيت در اين مسير چيست، اظهار كرد: 
گروه خودرو محرك و پيشران باشند. تيم قوي از قوه 
قضاييه و مجلس و وزارتخانه هاي مربوطه بر اين مهم 
نظارت كرده و بازار و تحوالت آن را رصد كند، سازمان 
بورس نيز جلوي فروش حقوقي ها در اين گروه راه كه 
موجبات صدمه به س��هامدار جز را فراهم مي كنند، 
به خصوص در آغ��از رونق بازار، بگيرند. به زبان ديگر، 
هرچه زودتر ارزشگذاري خودرو انجام شود و سازمان 
بورس نيز نظارت الزم و دقيق بر عرضه حقوقي ها در 
اين گروه داشته باشد. من به نتايج اين اقدام خوشبين 
هستم و معتقدم به حل مشكالت فعلي اقتصاد كمك 

خواهد كرد.
وي در نهاي��ت گفت: دولت ب��ا اقداماتي كه مي كند 
مي تواند باعث رونق بورس ش��ود. اولين كار اصلي و 
جدي دولت در اين خصوص ارزشگذاري زودتر گروه 
خودرو است، همين يك حركت سبب سرازير شدن 
پول به سمت بورس خواهد شد. دولت خواهد توانست 
از محل خريد و فروش س��هام كسب ماليات و درآمد 
نمايد. از سويي رونق و شور و اشتياق را نيز براي مردم 
به ارمغان آورده و از نارضايتي ها به تدريج بكاهد. عالوه 
بر اينك��ه درآمد مردم افزايش مي ياب��د، درآمد خود 
دولت نيز افزايش خواهد يافت. دولت طبق برآورد من 
حداقل مي تواند 30 تا 50 هزار ميليارد تومان از محل 

ماليات خريد و فروش سهام در بورس كسب كند.

    بازار رشد مي كند؟
آن طور كه كارشناسان مي گويند، در بازار بسياري از 
صنايع به كف هاي حمايتي خود رسيده اند و كفسازي 
خوب��ي در بازار انجام ش��ده اس��ت. هم اكنون ارزش 
معامالت خوبي در بازار را ش��اهد هستيم. تنها نكته 
نگران كننده بازار دس��ت اندازي دولت و تصميمات 
شبانه و قبيله اي است كه بسياري از مديران وقت در 
اين بازار انجام مي دهند. بازار سرمايه در سال 1400 
داراي يك حباب منفي بود و واقعا وقتي به سهام نگاه 

مي كرديم ارزنده بودند.
 اما در ابتداي س��ال 1401 بازار يك جهش خوبي را 
تجربه كرد و عمده اين مساله به دو خبر باز مي گشت 
كه يك خبر مربوط ب��ه خودرويي ها بود و خبر بعدي 
انتظارات تورمي مردم. مردم ديگر احساس مي كردند 

كه قيمت س��هام به يك جايي رسيده است كه ديگر 
ب��ازار توانايي ديدن اين اع��داد را ندارد و قرار اس��ت 
قيمت هاي باالتري را ب��ازار به خود ببيند. همچنين 
بحث تورم جهاني و احتمال تداوم آن نيز تاثير خودش 
را بر قيمت كاموديتي ها نشان داده و، چون در بازار ما 
بسياري از نماد هاي اصلي بر پايه كاموديتي هستند از 
تورم جهاني و رشد قيمت هاي جهاني منتفع خواهند 
ش��د. به عالوه با توجه به اينكه پيش بيني مي ش��ود 
ن��رخ دالر از قيمت هاي فعلي پايين ت��ر نرود، اين هم 
به نوبه خود بر قيمت كاموديتي ها تاثيرگذار اس��ت؛ 
بنابراين قيمت هاي جهاني مناس��ب، نرخ دالر، رشد 
قيمت محصوالت برخي ش��ركت ها، تورم، حذف ارز 
4200توماني با توجه به عقب ماندن بورس از س��اير 
بازارها، حكايت از اين دارند كه بازار ما در سال جاري 
مستعد رشد مي باشد و بهبود آن به مراتب بهتر از دو 

سال اخير خواهد بود.
 هرچند شايد اين رشد سريع و عجول نباشد، اما روند 
حركتي منطقي اي را با توجه به ش��واهد مي تواند در 
برگيرد. با تم��ام بي اعتمادي هاي اخي��ر، بهبود اين 
روز هاي بازار، حاكي از اين است كه نقدينگي هاي در 
بازار س��رمايه، دور خودش را در بازار هاي ديگر زده و 
اكنون تمركزش را بر ارزندگي بازار سرمايه قرار داده، 
ولي ب��از هم با وجود بهبود حج��م معامالت معتقدم 
پول هاي پارك ش��ده اي در بيرون از بازار هس��ت كه 
منتظر شرايط بهتر جهت ورود به بازار هستند. ريسك 
كنوني بازار موضوع توافقات وين هست كه همچنان 
ب��ازار را در بالتكليفي ق��رار داده و در صورت حل اين 
مشكل دورنماي بسيار بهتري در انتظار بازار خواهد بود 
همچنين اگر بازار سرمايه از قيمت هاي دستوري نجات 
يابد، كمك بزرگي به تخصيص بهينه منابع خواهد شد. 
ضمن اينكه شفافيت قيمت ها نيز يكي از خواسته هاي 
مهم فعالين بازار سرمايه مي باشد تا بازار از تصميمات 

غيرمنطقي درباره تعيين قيمت ها در امان باشد.
 به اعتقاد كارشناس��ان چشم       انداز بازار سهام در سال 
جاري به عوامل متعددي بستگي دارد. از متغير       هاي 
كالن مي توان به عنوان يكي از اين عوامل نام برد. اينكه 
چه اتفاقاتي در موضوع مذاكرات اتمي رخ خواهد داد، 
درآمد ارزي كشور به چه سمت و سويي ميل مي كند 
و        پارامتر              هايي كه وضعيت كسري بودجه سال جاري 
را تعيين خواهند كرد، از مهم ترين عواملي محسوب 
مي شوند كه متغير       هاي كالن كشور را شكل مي دهند.

دريچه
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بحران آب، صنايع را
به خشكي سواحل مي كشاند

يك كارش��ناس اقتصاد آب با اش��اره به بحران كم آبي 
در كش��ور و تاثير آن بر صنايع مهم و استراتژيك گفت: 
طبق پژوهش هاي به عمل آمده، اگر كشوري 40 درصد 
منابع آب تجديدپذير خود را مصرف كند، دچار تنش يا 
ورشكستگي آبي مي شود.مظفري افزود: متاسفانه در 
ايران 88 درصد منابع آبي در حال مصرف اس��ت كه از 
نظر شاخص هاي جهاني، در محدوده ورشكستگي آبي 
قرار دارد. وي در پاسخ به اين سوال كه با وجود حدود 30 
صنعت مهم در داخل بورس كشور، بحران كم آبي چه 
تاثيري بر صنايع دارد، عنوان كرد: در سال 2017، بانك 
جهاني كتابي تحت عنوان »آبهاي ناشناخته« منتشر 
كرد ك��ه در اين كتاب به تاثيرات كمب��ود آب از جمله 
افزايش مهاجرت در مناطق خشك، كاهش بهره وري 
كارگران، درآمد اشاره كرده است.اين كارشناس ادامه 
داد: با توجه به اهميت منابع آبي در توسعه اقتصادي و 
اجتماعي كشورها، بايد روي اين منابع به مديريت درست 
و صحيحي دست يافت كه متاسفانه كاهش توليد اكثر 
صنايع به دليل كاهش ش��ديد آب مورد نياز در برخي 
صنايع همچون فوالدي و پتروش��يمي و ديگر صنايع 
بيشتر اس��ت.مظفري اظهار كرد: طي سال هاي اخير 
بسياري از پااليشگاه ها ضمن جانمايي در مناطق خشك 
و مركزي، به دليل نبود آب مورد نياز، مجبور به كاهش 
توليد شدند كه اين امر ضمن افزايش هزينه  هاي تامين 
آب، كاهش توليد و درآمد را به دنبال داشتوي اعالم كرد: 
آب خام مورد نياز اكثر صنايع استراتژيك به ويژه صنعت 
نفت خام و توليد فراورده هاي نفتي و همچنين صنايع 
نفتي و باال دستي نيز با بحران تامين اب مورد نياز دست 
به گريبان هستند كه علت اصلي آن به جانمايي نامناسب 
انها در سطح كشور بر مي گردد.اين كارشناس اقتصاد آب 
مطرح كرد: در دنيا از هر مترمكعب مصرف آب، حدود 2 
تا 2.5 كيلوگرم ماده خشك توليد مي شود كه اين رقم در 
كشور ايران حدود 1.2 كيلوگرم از هر مترمكعب مصرف 
آب است.وي معتقد است؛ در كشورهاي صنعتي، حدود 
۶0 تا 70 درصد مصرف آب در بخش صنعت است اما در 
ايران تنها 2 درصد صرف مصارف صنايع كشور مي شود.

به گفته مظفري؛ طي سال هاي گذشته حدود ۶ ميليارد 
مترمكعب اضافه برداشت از منابع زير زميني انجام شده و 
اين رقم در سال 1400، به 11 ميليارد مترمكعب رسيده 
كه اين امر نشان مي دهد حكمراني ناپايداري در منابع آب 
وجود دارد.وي در ادامه با اشاره به اينكه مجموع مصرف 
س��االنه آب در كش��ور حدود 100 ميليارد مترمكعب 
اس��ت، بيان كرد: از مجموع اين مصرف، حدود 2 تا 2.8 
ميليارد مترمكعب آن در بخش صنعت، ۹0 ميليارد متر 
مكعب آن براي كش��اورزي و حدود 2 تا 3 ميليارد متر 
مكعب آن هم در بخش مصارف خانگي مصرف مي شود.

اين كارشناس خاطرنشان كرد: با توجه به سهم 2 تا 2.8 
ميليارد مكعبي مصرف آب در بخ��ش صنعت، بايد از 
پساب ها و منابع نامتعارف استفاده مجدد صورت گيرد 
و همچنين در صورت صرفه جويي 10 تا 15 درصدي 
منابع آب در منابع كشاورزي، مي توان 4 برابر سد كرج 
منابع آبي مورد نياز را تامي��ن كرد.مظفري در ادامه به 
برخي مشكالت مروبط به تنش آبي در كشور اشاره كرد 
و گفت: كاهش ميزان بارندگي، افزايش جمعيت، مصرف 
بي رويه و س��وء مديريت در منابع آبي، ضعف نظارت بر 
عملكرد اجرايي دستگاه ها از جمله اين مشكالت است 
كه خوشبختانه در دولت س��يزدهم اقدامات مناسبي 
در جهت ارتباط تنگاتنگ دس��تگاه هاي سازمان هاي 
تصميم گير در حوزه آب و جزي��ره اي عمل نكردن هر 
كدام از آنها، صورت گرفته است.به گفته وي؛ متاسفانه به 
دليل نبود مديريت يكپارچه در منابع آبي و وجود تعارض 
در منابع، كارگروه هايي در دولت جديد به منظور بهينه 
كردن منابع آبي و مديريت عرضه و تقاضا تشكيل شده كه 
با كارگروه هاي تخصصي و فني سعي در اجراي مديريت 

يكپارچه منابع آبي در سطح كشور دارند.

حل بحران ها با كمك 
دانش بنيان ها

در كش��ورهاي دنيا همواره حوزه هاي اساس��ي، يعني 
اولويت هايي كه بر اساس چالش ها و بحران هاي كشور 
اس��ت، يا اولويت هايي كه براي ايج��اد هژموني قدرت 
در آينده توس��ط دولت هاي كارآفرين مدنظر اس��ت، 
روي ميز حوزه اقتص��اد نوآوري قرار مي گيرد. اگر امروز 
ب��ا بحران هايي مثل آب، محيط زيس��ت، آلودگي هوا، 
س��المندي جمعيت، امنيت غذايي و م��واردي از اين 
دست روبرو هستيم، اينها مسائلي است كه بايد از جانب 
حاكميت به سمت حوزه اقتصاد نوآوري سوق داده شود. 
بنابراين، بايد در اين عرصه ها جست وجوگر راه حل هاي 
نوآورانه باشيم و از پنجره فرصت هاي نوآوري و فناوري 
بهره بريم. از س��وي ديگر، سبد توليدي كشور و بخش 
اصلي توليد ناخالص داخلي آن در نگاه رو به آينده، لزومًا 
محصوالت و خدماِت امروز نيستند و ممكن است ارزش 
آنه��ا در دنيا به تدريج كمرنگ تر ش��وند و ارزش افزوده 
كمتري ايجاد كنند. از اين رو، جانمايي و تصويرپردازي 
آينده اقتصاد و بهره گيري از توان بخش خصوصي براي 
شكل دهي زيرساخت ها و بنيان هايي كه ما را در آينده 
نيز در زنجيره اقتصاد جهاني به عنوان يك عنصر موثر 
حفظ كند، تقاضاي ديگري است كه دولت و حاكميت 

بايد به طور جدي به آن توجه كند.
جدا از آنكه بخواهيم با روشي به ظاهر فناورانه پيش رويم 
و در حوزه تقاضا حرف هايي تازه بزنيم و ديگران را متقاعد 
كنيم كه از سرچشمه  نياز ها به سمت نوآوري حركت 
كنند، بايد در پي نوآوري ه��اي مورد نيازتر و اثرگذارتر 
براي حفظ سطح اش��تغال موثر و مولد در بدنه سنتي 
اقتصاد كشور باشيم و ايجاد مزيت هاي رقابتي را براي 
حفظ بازارهاي بخش س��نتي مد نظر ق��رار دهيم. اين 
بدان معناست كه بايد در سمت تقاضا، تفسير و ترجمه   
نيازمندي هاي موجود را داش��ته باشيم و همچنين در 

سمت عرضه، جست وجوگر پاسخ نيازها باشيم.

سودآوري بااليي
براي پااليشگاه ها قابل تصور است

اقتصادآنالين| عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني 
ايران تصريح كرد: در دو س��الي كه قيمت ها به صورت 
واقعي محاسبه مي شد، پااليش��گاه ها سود معقول و 
مناسبي را به دس��ت آوردند و 73 ميليارد تومان سود 
)بدون احتساب پااليشگاه اراك و آبادان( كسب كردند. 
پااليش��گاه آبادان، تنها پااليش��گاه زيان ده محسوب 
مي شد كه مقدار زيادي فرآورده سنگين، توليد كرده 
و طرح بهينه س��ازي آن به نتيجه نرس��يده بود. )پس 
از ش��يوع وي��روس كرونا در كش��ور و كاهش مصرف 
فرآورده هاي نفتي كه منجر به كاهش ش��ديد توليد 
برخي پااليشگاه هاي كشور شد، شركت هاي پااليشي از 
وزارت نفت خواستار اعمال تخفيف هاي بيشتر در قيمت 
خوراك شدند. با تغيير روش از سوي وزارت نفت، ديگر 
خبري از فوب خليج  فارس در قيمت گذاري خوراك 
نبود و آنچه از اهميت بسياري برخوردار شد، ميانگين 
وزني صادرات نفت در پايان هر ماه شمسي بود. اين بدان 
معنا بود كه با توجه به تخفيف هايي كه شركت ملي نفت 
به پااليش��گاه هاي خارجي مي داد، همان قيمت را به 
 صورت ميانگين وزني براي خوراك پااليشگاه داخلي 
محاسبه كند.( حسيني اضافه كرد: پس از شروع فعاليت 
دولت سيزدهم، مبناي قيمت گذاري تغيير كرد و به 
همان فرمول سابق بازگشت و تخفيفي 8.5 دالر براي 
نفت خام منظور ش��د. )قيمت گذاري نفت و ميعانات 
گازي بر اساس بخشنامه س��ال 1400 وزارت نفت از 
تخفيف 5درصدي از ميانگين قيمت نفت و ميعانات 
صادراتي ايران به ميانگين قيمت نفت و ميعانات سه 
منطقه ش��امل عمان، دبي و برنت و بر اساس مجالت 
بين المللي و تخفيف 3دالر بر بش��كه اس��ت.( رييس 
اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاي نفتي اظهار داشت: 
منطق اين قيمت گذاري نيز، به داليلي مانند جلوگيري 
از زيان پااليشگاهي مانند آبادان كه متعلق به شركت 
ملي نفت ايران است، بود. در فرمول جديد نيز با توجه به 
اينكه تخفيف داده شده، تخفيف قابل مالحظه اي است و 
فرآورده هاي نفتي نيز با قيمت هاي بين المللي خريداري 
مي شود، سوددهي بسياري از پااليشگاه ها را مي توان 
متصور ش��د.وي در مورد تاثيرگذاري جنگ روسيه و 
اوكراين بر بازار نفت ايران گفت: جنگ روسيه و اوكراين، 
هم بر بازار نفت خام ما و هم بر بازار فرآورده هاي نفتي اثر 
گذاشته است. روسيه، نفت خام خود را به دليل كاهش 
صادرات به كشورهاي اروپايي، امريكا و كانادا، استراليا 
و...، روانه بازارهاي آسيايي كرده و بازار خاكستري )اين 
بازار عمدتا محل فروش نفت خام ايران به كشورهايي 
مانند چين و هند بوده اس��ت( را تصاحب كرده است.

حسيني خاطرنشان كرد: از سوي ديگر، اروپا به دليل 
كمبود نفت خام، به كش��ورهاي آسيايي و خاورميانه 
رجوع كرده است. براي مثال، فرانسه اقدام به خريد نفت 
خام از امارات كرده و اروپايي ها نيز درصدد خريد از عراق 
هستند و به نوعي دريافت نفت خام از خاورميانه به جاي 
چين، افزايش يافته است. عضو كميسيون انرژي اتاق 
بازرگاني ايران تصريح كرد: اين موضوع، تقاضا را باال نگه 
داشته و عليرغم تخفيف چين و روسيه كه مدتي بازار را 
بر هم ريخت، تقاضا همچنان رو به افزايش بوده و رشد 
قيمت فرآورده ها نيز، در اين موضوع اثرگذار بوده است. 
همچنين پيش بيني مي شود كه با شروع فصل سرد، 
قيمت ه��ا از 120 دالر نيز باالتر برود. زيرا ترمينال گاز 
LNG امريكا كه هدف ارسال 15 ميليون تن محموله 
به اروپا را برنامه ريزي كرده بود نيز، دچار آسيب ديدگي 
شد و اين موضوع، بازار گاز را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. 
وي گفت: در بخش فرآورده هاي نفتي، متاسفانه به 
دليل ورود فرآورده هاي روسيه به منطقه به خصوص 
امارات و تركيه، قيمت ها به شدت كاهش يافته است. 
براي مثال، گازوييل ح��دود 1200 دالر در منطقه 
است، اما روسيه در حال فروش محموله هاي 50هزار 

تني با قيمت ۹20 تا ۹80 دالر در بازار امارات است.

سودآوري شركت ها
با تصميم گيري بانك مركزي

ايرنا| احمد اشتياقي، كارشناس بازار سرمايه اخير 
بانك مركزي مبني بر تس��هيل عرض��ه و فروش ارز 
صادراتي اش��اره كرد و افزود: اين اقدام بانك مركزي 
مزاياي زيادي را با خود به همراه خواهد داشت، زماني 
كه نرخ دالر آزاد افزايش مي يابد، صادركنندگان بايد 
مطابق بخشنامه هاي موجود ارز خود را با نرخ نيمايي 
به فروش برسانند.وي اظهار داشت: وجود فاصله 30 
درصدي نرخ دالر نيمايي و آزاد در چند وقت گذشته 
باعث امتناع صادركنندگان از ف��روش ارز حاصل از 
صادرات شد.اشتياقي با بيان اينكه اين امر زمينه ساز 
افزايش متقاضيان دالر نيمايي بود، گفت: افراد تاكنون 
مي توانس��تند از فرصت به دست آمده در زمينه دالر 
نيمايي استفاده كنند و زمينه افزايش قيمت كاالها 
را در بازار را فراهم كنند.اين كارشناس بازار سرمايه با 
بيان اينكه بانك مركزي متولي بازار ارز است، افزود: 
بانك مركزي اين اجازه را ب��ه دارندگان ارز صادراتي 
داد تا بتوانند دالر را در حاشيه بازار به فروش برسانند 
و همچنين از توان خود براي كنترل دالر آزاد استفاده 
كنند.وي اعالم كرد: بانك مركزي از طريق ارايه ابالغيه 
جديد كمك كرد تا ضمن كاهش قيمت دالر، فاصله 
ايجاد شده در نرخ دالر بازار آزاد و نيمايي را به حداقل 
برساند. بانك مركزي با اين اقدام ديگر از منابع ذخيره 
شده خود استفاده نمي كند و به نوعي توانگري ارزي 
خود را براي مديران آت��ي بازار ارز حفظ خواهد كرد.

اين كارشناس بازار سرمايه ادامه داد: صادركنندگان 
از اين طريق مي توانند از پتانس��يل امكان ورود ارز به 
كشور استفاده كنند و دالر را با قيمت باالتر را به فروش 
برسانند.وي به تاثير اين اقدام بانك مركزي در حوزه 
بازار سرمايه اش��اره كرد و گفت: بازار سرمايه، بازار 
كاموديتي محور است؛ بنابراين بخش صادرات كاال 
مساله اي اثربخش در معامالت بازار سرمايه خواهد 
بود. ش��ركت هاي كاموديتي محور اغلب صادراتي 
هستند و اين امر باعث شد تا ارز حاصل از صادرات 

به عنوان مقوله اي بسيار مهم محسوب شود.

»تعادل« در گزارشي بررسي مي كند

تغيير مسير بورس و دالر

بورس نزولي شد
ش��اخص كل بورس تهران در پايان معامالت ديروز 
يعني  ش��نبه، 28 خردادماه با 1۶ هزار و ۶32  واحد 
كاهش در ارتفاع يك  ميليون و 547 هزار واحدي قرار 
گرفت. براساس گزارش ايرنا معامله گران ديروز در دو 
بازار بورس و فرابورس بيش از هشت ميليارد و ۹80 
ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش 75 

هزار و 52۶ ميليارد ريال معامله كردند.
ش��اخص كل بورس تهران در پاي��ان معامالت روز 
شنبه با 1۶ هزار و ۶32 واحد كاهش، در ارتفاع يك 
ميليون و 547 هزار واحد ايس��تاد. شاخص هم وزن 
با س��ه هزار و 751 واحد كاهش به 425 هزار و 180 
واحد و ش��اخص قيمت با 2 ه��زار و 2۹8 واحد افت 
به 2۶0 هزار و 527 واحد رس��يد. شاخص بازار اول، 
11 هزار و 138 واحد و شاخص بازار دوم، 3۶ هزار و 
72۹ واحد كاهش را ثبت كردند.ديروز در معامالت 
ب��ورس تهران، بي��ش از ۶ ميلي��ارد و 437 ميليون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 41 هزار و 
۶2۶ ميليارد ريال معامله ش��د.همچنين بانك ملت 
)وبملت( ب��ا ۶42 واحد، پااليش نف��ت بندرعباس 
)شندر( با 508 واحد، فروشگاه هاي زنجيره اي افق 
كوروش )افق( با 173 واحد، نفت بهران )ش��هرن( با 
۹۹ واحد و بانك س��ينا )وس��ينا( با 78 واحد با تاثير 
مثبت بر ش��اخص ب��ورس همراه ش��دند. در مقابل 
پتروش��يمي نوري )نوري( با يك هزار و 52۶ واحد، 
توس��عه معادن و صنايع معدني خاورميانه )ميدكو( 
با يك هزار و 23۶ واحد، ش��ركت س��رمايه گذاري 

تامين اجتماعي )شس��تا( با 8۶۶ واحد، ملي صنايع 
م��س ايران )فمل��ي( با 807 واحد، گس��ترش نفت 
و گاز پارس��يان )پارس��ان( با 75۶ واح��د و صنايع 
پتروش��يمي خليج ف��ارس )فارس( ب��ا 741 واحد 
تاثير منفي بر ش��اخص بورس داش��تند.بر پايه اين 
گزارش، ديروز نماد سيمان آبيك )سآبيك(، شركت 
سرمايه گذاري تامين اجتماعي )شستا(، بانك ملت 
)وبملت(، پااليش نفت اصفهان )شپنا(، پااليش نفت 
بندرعباس )ش��بندر(، زامياد )خزامياد( و گسترش 
س��رمايه گذاري ايران خودرو )خگستر( در نمادهاي 
ُپرتراكنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت 
امروز صدرنشين برترين گروه هاي صنعت شد و در 
اين گ��روه ۹۹۶ ميليون و ۹31 هزار برگه س��هم به 

ارزش سه هزار و ۹48 ميليارد ريال دادوستد شد.

   آخرين وضعيت شاخص فرابورس
ش��اخص فرابورس ني��ز ديروز بي��ش از 23۹ واحد 
كاهش داش��ت و به 21 هزار و 110 واحد رسيد. در 
اين بازار 2 ميليارد و 543 ميليون برگه سهم و اوراق 
مالي به ارزش 33 هزار و ۹00 ميليارد ريال دادوستد 
ش��د، تعداد دفعات معامالت امروز فرابورس بيش از 
228 هزار و 328 نوبت بود.نمادهاي توليد نيروي برق 
دماوند )دماوند(، توليد برق عسلويه مپنا )بمپنا(، نفت 
پاسارگاد )شپاس(، نيروگاه زاگرس كوثر )بزاگرس(، 
صنايع شيميايي كيمياگران امروز )شكام( و پخش 
البرز )پخش( ب��ا تاثير مثبت بر ش��اخص فرابورس 

همراه بودن��د. همچنين پليمر آرياساس��ول )آريا(، 
بيمه پاسارگاد )بپاس(، پتروشيمي زاگرس )زاگرس(، 
شركت سرمايه گذاري مالي سهر صادرات )وسپهر(، 
فرابورس ايران )فرابورس(، داروس��ازي دانا )ددانا(، 
صنايع پتروشيمي تخت جمشيد )شجم( و شركت 
س��رمايه گذاري صبا تامي��ن )صبا( تاثي��ر منفي بر 

شاخص فرابورس داشتند.

    واريز سود سجام به حساب سهامداران 
حسين قشمي، مدير سيستم هاي تسويه و پرداخت 
شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه 
وج��وه گفت: از ابتداي س��ال جاري ت��ا پايان هفته 
گذشته، سود سنواتي 2 ميليون و 7۶7 هزار سهامدار 
از طريق اطالعات س��امانه س��جام به حساب بانكي 
سهامداران پرداخت شده اس��ت. وي تصريح كرد: 
ش��ركت هاي »گروه دارويي بركت، شركت بهنوش 
ايران، گروه دارويي البرز )گروه سرمايه گذاري البرز(، 
بانك دي، پااليش نفت تهران، فوالد مباركه اصفهان، 
پترو صنعت گامرون، توليد نيروي برق دماوند، شفا 
دارو، سرمايه گذاري س��اختمان نوين، بانك سينا، 
گروه توسعه هنر ايران و غلتك سازان سپاهان« از 10 
خرداد تا 28 خردادماه سال جاري سود سنواتي خود 
را به حساب سهامداران شان واريز كرده اند. قشمي 
اضافه كرد: شركت هاي »س��رمايه گذاري پرديس 
)س��هام و حق تقدم استفاده نش��ده(، بيمه حكمت 
صبا، بيمه نوين، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي 

)حق تقدم استفاده نش��ده(، س��يمان درود، بورس 
انرژي، سرمايه گذاري خوارزمي، داروسازي فارابي 
)حق تقدم استفاده نش��ده(، سرمايه گذاري توسعه 
گوه��ران امي��د، فوالد آلي��اژي ايران، كش��تيراني 
درياي خزر، بانك كارآفرين، سرمايه گذاري بوعلي، 
گ��روه توس��عه مالي مه��ر آيندگان، پس��ت بانك، 
س��رمايه گذاري صنايع پتروشيمي، تامين سرمايه 
بانك ملت )حق تقدم استفاده نشده(، سرمايه گذاري 
توسعه ملي، س��رمايه گذاري صنعت بيمه، جنرال 
مكانيك و بانك ملت« نيز از ابتداي س��ال جاري تا 
به امروز مطالبات س��نواتي صاحبان سهام خود را از 

طريق سامانه سجام پرداخت كرده اند.

    سامانه سجام چيست؟
س��جام يك س��امانه زيرس��اختي براي شناس��ايي 
مش��تريان جه��ت ورود ب��ه باش��گاه ب��زرگ بازار 
س��رمايه ايران اس��ت كه تمام فعاالن اين بازار اعم از 
س��رمايه گذاران، مش��تريان و مديران نهادها در اين 
سامانه، فقط يك بار براي هميشه اطالعات خود را در 
آن ثبت خواهند كرد و پس از احراز هويت حضوري 
و غيرحضوري ق��ادر به دريافت خدم��ات مبتني بر 
داده هاي تاييد شده خواهند بود. بر اساس اين گزارش، 
از طريق اين سامانه اطالعات هويتي، شماره حساب، 
شماره موبايل، آدرس الكترونيكي و اقامت دايمي فرد 
ثبت مي ش��ود و از آن به بعد هيچ نهاد مالي نيازي به 

دريافت مجدد اطالعات آن سهامدار را ندارد.



گروه راه و شهرسازي | 
»متروپل«، »پالس��كو«، »س��ينااطهر« و »فهرست 
129 ساختمان ناايمن پايتخت« واژه ها و عبارت هايي 
است كه اين روزها در ميان مردم، كارشناسان و برخي 
از مسووالن دولتي و شهري مي چرخد. داغ پالسكو و 
سينا اظهر اما با »متروپل« در دوم خرداد سال جاري 
تازه شد. يك هفته بعد از ريزش متروپل، فهرستي از 
129 س��اختمان ناايمن در تهران در فضاي مجازي 
منتش��ر ش��د كه حاكي از تكرار دير ي��ا زود حوادث 
مشابه اس��ت. بايد ديد آيا اين بار اراده ها، سياست ها و 
برنامه ريزي ها سريع تر از حوادث عمل مي كنند يا اينكه 
بار ديگر مقهور شده و غم و اندوه به بار مي آورند. آنگونه 
كه علي بيت الهي، رييس بخش زلزله و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي گفته است، 
سه سال پس از حادثه پالسكو، در بند »ظ« ماده 1۴ 
قانون مديريت بحران، مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرسازي مكلف شد كه مسووليت ارزيابي و ايمني 
ساختمان هاي مهم بلندمرتبه را بر عهده بگيرد. اين 
قانون شهريور 1۳9۸ ابالغ شد و انتظار داشتيم كه با 
تخصيص اعتبار، اين كار از س��ال 1۳99 آغاز مي شد 
اما متأس��فانه تاكنون و علي رغم پيگيري هاي مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرس��ازي براي آغاز اجراي 
ارزيابي س��اختمان هاي مهم و ناايمن ش��هر تهران و 
ش��ركت هاي ارزيابي ايمني فعال شوند، اما اين اتفاق 
رخ نداده است؛ در حالي كه موضوع بسيار مهمي است 
و بايد در ۳1 اس��تان و 12۴1 ش��هر اين ارزيابي هاي 

سازه هاي بلندمرتبه عملي شود.

    ناايمني فراتر از ضعف در برابر حريق است
 بيت اللهي در گفت وگو با مهر درباره ساختمان هاي 
نا ايمن در كشور و تبعات و مش��كالت آن با اشاره به 
انتشار ليس��تي از س��اختمان هاي نا ايمن در فضاي 
مجازي و تكذيب آن از س��وي س��ازمان آتش نشاني 
اظهار كرد: اين نكته را بايد در نظر گرفت كه ناايمني 
يك واژه بسيار گسترده اي است و اين احتمال وجود 
دارد كه اين ليس��ت يا ليست هاي مشابه ديگري كه 
در اختيار سازمان آتش نش��اني بوده صرفًا از ديدگاه 
ن��ا ايمني در برابر حريق و آتش س��وزي، جمع آوري 
شده اند و سازه هايي هستند كه تجهيزات آتش نشاني 
و اطفاي حريق مناسب نداشته اند يا به امكانات مقابله 
با آتش سوزي مجهز نيستند. وي ادامه داد: اما نا ايمني 
در برابر مخاطرات صرفًا نا ايمني در برابر آتش نيست؛ 
مهم ترين نكته اي كه ما را نگ��ران مي كند، نا ايمني 
در برابر زلزله است كه شامل ساختمان هاي ناپايدار، 
ساختمان هاي فرسوده واقع در بافت هاي فرسوده و 
همچنين ساختمان هاي روستايي مي شود؛ اين دسته 

از ساختمان ها ناايمن در برابر زلزله هستند.
بيت اللهي يادآور شد: س��اختمان هاي ناايمني هم 
داريم كه در روي زون هاي فرونشست زمين احداث 
شده اند؛ همچنين ساختمان هايي در اطراف تهران 
در دامنه هاي خطرناك و ُپر شيب احداث شده اند كه 
طبعًا ايمني الزم را ندارند؛ بنابراين تعريف ساختمان 
ناايمن از نظر علمي، ناپايداري ساختمان در برابر هر 
گونه مخاطره است به نوعي كه ايمني جاني ساكنان 
آن مجموعه يا مردم ديگر را تهديد مي كند. وي تأكيد 
كرد: با تعريف فوق، بخش عمده اي از ساختمان هاي 

موجود در كشور ما درصدي از ناايمني را دارند.
عضو هيات علم��ي مركز تحقيقات راه، مس��كن و 
شهرس��ازي در پاسخ به اينكه س��اختمان متروپل 
آبادان، شامل كدام دسته از موارد مذكور مي شود، 
تصريح كرد: متروپل يك ساختمان بينابين بود به 
اين دليل كه نه ساختمان كامل شده تلقي مي شد 
و نه ساختمان در دس��ت احداث؛ چرا كه از برخي 

طبقات آن استفاده مي شد و به هر حال تعدادي از 
مردم به همين خاطر جان خود را از دس��ت دادند؛ 
اين دس��ته از س��اختمان هاي در دست احداث كه 
اصواًل باي��د نظامات كنترل��ي و اداري را طي كرده 
باشند، ايمن باشند؛ اين دسته از ساختمان ها، تصور 
ما اين اس��ت كه درصد بااليي از آنها ايمني الزم را 
داشته باشند چون طبق ضوابط و نظارت ها ساخته 
مي شوند؛ اما نگراني عمده به ساختمان هاي موجود 

و در دست بهره برداري برمي گردد.

    وضعيت بالتكليف
 اجراي قانون مديريت بحران

وي اظه��ار ك��رد: تعداد س��اختمان هاي در دس��ت 
بهره برداري ناايمن بسيار زياد است اما از آنجايي كه هر 
چه دايره فعاليت گسترده تر باشد، عماًل كاري نمي توان 
انجام داد، لذا براي اينكه كاري انجام شود، آمديم در بند 
»ظ« ماده 1۴ قانون مديريت بحران، مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازي را مكلف كرديم كه مسووليت 
ارزيابي و ايمني س��اختمان هاي مهم بلندمرتبه را بر 
عهده بگيرد كه اميدوار بوديم اعتباري به آن تخصيص 
داده ش��ود و ب��ه ترتيب از ش��هر تهران، تع��دادي از 

ساختمان هاي اولويت دار ارزيابي شود.
بيت اللهي بيان كرد: اين قانون ش��هريور 1۳9۸ ابالغ 
شد و انتظار داشتيم كه با تخصيص اعتبار، اين كار از 
سال 1۳99 آغاز مي شد اما متأسفانه تاكنون و علي رغم 
پيگيري هاي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي 
براي آغاز اجراي ارزيابي ساختمان هاي مهم و ناايمن 
شهر تهران و شركت هاي ارزيابي ايمني فعال شوند، اما 
اين اتفاق رخ نداده اس��ت؛ در حالي كه موضوع بسيار 
مهمي اس��ت و بايد در ۳1 اس��تان و 12۴1 شهر اين 

ارزيابي هاي سازه هاي بلندمرتبه عملي شود.

    خوشبختانه تعداد بلندمرتبه هاي بحران زا 
زياد نيست

وي افزود: البته تعداد ساختمان هاي مهم و بلندمرتبه 
و احتمااًل بحران زا، زياد نيست. متأسفانه اين كار انجام 
نشده است؛ بعد از پالسكو هم اقدام خاصي در اين زمينه 
انجام نگرفت؛ اگر به ليست ساختمان هاي ناايمن از نظر 

آتش نشاني شهرداري تهران دقت كنيد، مي بينيد كه 
ساختمان هاي عمومي هستند و در دسترس سازمان 
آتش نش��اني قرار دارند كه مورد ارزيابي دوره اي قرار 
مي گيرند و امكان شناسايي نقاط ضعف آنها وجود دارد.

رييس بخش زلزله شناسي مهندسي و خطرپذيري 
مركز تحقيقات راه، مس��كن و شهرسازي اذعان كرد: 
اما ساختمان هاي مسكوني بلندمرتبه، ساختمان هاي 
دولت��ي، بانك ه��ا و… علي رغم مهم ب��ودن، در اين 
ليس��ت قرار ندارند؛ عالوه بر اين، بازرسي هاي انجام 
شده از اين س��اختمان هاي ناايمن، صرفًا به موضوع 
آتش سوزي برمي گردد؛ بنابراين اگر بخواهيم خارج 
از فضاي هيجان زده و ش��عارگونه كاري در خصوص 
كنترل ساختمان هاي ناايمن كنيم، بايد اواًل اعتباري 
تخصيص داده شود چون نياز به آزمايش، اندازه گيري 
و نيروي كارشناس متخصص دارد. متأسفانه در اينگونه 
موارد، وقتي حادثه اي انجام مي ش��ود، تنها چند كار 
رسانه اي انجام مي شود ولي در عمل آنچه مهم است 
كه همان جلوگيري از اتفاقات گذش��ته است، انجام 
نمي ش��ود. وي با بيان اينك��ه اميدواريم بعد از حادثه 
متروپل، موضوع بررسي و كنترل ساختمان هاي ناايمن 
با جديت پيگيري ش��ود، گفت: دو سال بعد از ريزش 
پالسكو توانستيم قانون مديريت بحران را به تصويب 

برسانيم ولي در عمل اتفاق خاصي رخ نداد.
بيت اللهي اظهار كرد: اين س��وال مطرح است كه چه 
دستگاهي مس��وول ارزيابي است، چه دستگاهي آن 
را اجرا مي كند و نهايتًا ك��دام نهاد آن را تأييد خواهد 
كرد؟ همچنين ساختمان هاي دستگاه هاي دولتي، 
خصوصي و عمومي بايد از هم تفكيك شوند؛ واحدهاي 
حقوقي ذي صالح در اين زمينه هم بايد تشكيل شود 
كه اگر روابط ناسالمي ديده شد، كنترل شود؛ در صورت 
نهادينه ش��دن اين فرآيند و با اولويت كالن ش��هرها، 

مي شود موضوع كنترل بلندمرتبه ها را عملياتي كرد.

    گزارش پالسكو در حد مطالعات باقي ماند
وي اظه��ار كرد: پ��س از ريزش پالس��كو، كميته اي 
به دس��تور رييس جمهور س��ابق براي بررس��ي آن و 
كارگروه هاي��ي هم ذيل اين كميته تش��كيل ش��د؛ 
گزارش هاي مفصلي هم تهيه كرديم اما در حد همان 

مجلدات باقي ماند و ارتباط��ي ميان اين گزارش ها با 
»چه بايد كردهاي بعد از آن« ايجاد نشد. اين يكي از 
مشكالت مطالعات ماست كه اگر مطالعات كاملي هم 

انجام شود، عماًل تأثيري در متن ساخت و ساز ندارد.
اين پژوهش��گر ادام��ه داد: اگر مطالعات پالس��كو يا 
احتمااًل گزارش هاي مربوط بسانحه متروپل به بخش 
عملي ساخت و ساز ورود نكند، قطعًا در حد قفسه هاي 

كتابخانه هاي دانشگاه ها باقي مي ماند.

    چند ساختمان ناايمن داريم؟
بر مبناي سرشماري 1۳9۵ مركز آمار ايران به عنوان 
آخرين سرش��ماري نفوس و مس��كن، تنها در بخش 
ساختمان هاي مسكوني، از 2۳ ميليون مسكن موجود 
در كش��ور، حدود 1۰ ميليون واحد مس��كوني اعم از 
شهري و روستايي فاقد اسكلت هستند. يعني حداقل 
1۰ ميليون واحد مسكوني در كش��ور داريم كه تاب 

مقاومت كافي در برابر زلزله را ندارند.
از نظر بافت فرس��وده نيز تنها در تهران از ميان حدود 
يك ميليون و 1۵۰ هزار پالك ثبتي، 2۰۰ هزار پالك 
ثبتي در بافت فرس��وده هس��تند؛ بايد اين موضوع را 
هم در نظر گرفت كه پالك ثبتي با واحد مس��كوني 
متفاوت است و ممكن است در يك پالك ثبتي، مثاًل 
۸ يا 1۰ واحد احداث شده باشد؛ از سوي ديگر بر اساس 
برخي برآورده��اي آماري متقن، ۶۰ درصد اين 2۰۰ 
 هزار پالك ثبت��ي در برابر زلزله هاي احتمالي ايمن و 
تاب آور نيستند. متأسفانه آمار دقيقي از ساختمان هاي 
بلندمرتبه و مهم ناايمن در دس��ت نيست و اين روال 
در شهرهايي مانند مش��هد، تبريز، اصفهان و شيراز 
ه��م صادق اس��ت و در مناطق مرك��زي و مياني اين 
كالن شهرها كه بافت هاي فرس��وده و پر تراكم واقع 
شده، س��اختمان هاي ناايمن ديده مي شود. عالوه بر 
ساختمان هاي ناايمن، محدوده هاي ناايمن هم داريم، 
مثاًل بازار تهران يكي از ناايمن ترين مكان هاي شهري 
ماست؛ اگر وضعيت سيم كش��ي، راه هاي فرار، تراكم 
جمعيت و امكان��ات اين محدوده را بررس��ي كنيد، 
مي بينيد ك��ه ايمني كافي را ن��دارد و در صورت بروز 
س��انحه خصوصًا در ايام ش��لوغ و كاري، اين ازدحام 
جمعيت مي تواند به شدت بحران زا و خطرآفرين باشد.
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كاربران »تهران من«
رمز خود را تغيير دهند

طبق اعالم سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري 
تهران، كاربران سامانه »تهران من« بايد رمز ورود به اين 
سامانه را تا ۳1 خردادماه تغيير دهند. به گزارش تسنيم، 
در پي حمله سايبري به سامانه هاي شهرداري تهران و در 
ادامه تالش نيروهاي متخصص مجموعه شهرداري براي 
رفع اين اختالل در سامانه ها از جمله سامانه »تهران من« 
سازمان فناوري اطالعات و ارتباطات شهرداري تهران اعالم 
كرد: با توجه به لزوم ارتقاء سطح امنيت سامانه »تهران من« 
از كاربران خواهشمنديم حداكثر تا ۳1 خردادماه نسبت به 
تغيير رمز عبور خود اقدام كنند. در صورت عدم تغيير رمز 
عبور در بازه زماني اشاره شده رمز عبور توسط كارشناسان 

سامانه، تا زمان تغيير توسط كاربر غيرفعال خواهد شد.

كاهش ادامه دار
سفرهاي جاده اي و مسافران شمال

سفرهاي جاده اي در هفته گذشته كاهش نسبي داشت 
و جالبتر اينكه استان هاي شمالي بر خالف معمول و البته 
مانند هفته گذشته مسافران به مراتب كمتري را به خود 
ديد. به گزارش ايسنا، بر اساس آمار سامانه هاي حمل و 
نقل هوشمند مركز مديريت راه هاي كشور يك ميليون 
و ۶11 هزار و ۶91 وس��يله نقليه مختلف در بازه زماني 
2۰ ت��ا 2۶ خرداد م��اه در محورهاي مواصالتي كش��ور 
تردد داش��ته اند كه اين ميزان در مقايسه با مدت مشابه 
سال گذش��ته 1۳ درصد افزايش يافته اما در مقايسه با 
هفته قبل از اين بررسي 1۶ درصد كاهش را تجربه كرده 
است. بر اساس نقشه تخليه و انباشت خودروهاي بومي 
استان هاي مختلف در روزهاي 2۰ تا 2۶ خرداد  ماه، برخي 
از استان ها با كاهش تردد و برخي ديگر با افزايش اين آمار 
مواجه ش��دند. در اين نقشه تهران مانند هفته گذشته و 
برخالف هميشه رنگ قرمز و مازندران آبي شد. يعني آمار 
تخليه خودرو در مازندران بيشتر از انباشت آن بوده است 
و باالترين آمار انباشت خودرو در هفته اي كه گذشت به 
سمنان و تهران اختصاص دارد. يعني مسافران در هفته اي 
كه گذشت بيشتر از استان هاي شمالي به سمنان و تهران 
سفر كردند. آمارهاي مرتبط با ترددهاي بين استاني نشان 
مي دهد اردبيل، گيالن و زنجان با منفي ۳۵ درصد، منفي 
۳۴ درصد و منفي 2۵ درصد كاهش، بيش��ترين افت را 
نسبت به هفته قبل از اين بررسي تجربه كردند. اما استان 
ايالم با هفت درصد رشد، بيشترين افزايش سفر را در اين 
بازه زماني داشت. اما همين آمار در قياس با هفته مشابه 
سال گذشته افزايش چشمگير سفرهاي جاده اي را تقريبا 
در همه استان ها نشان مي دهد. در اين ميان تنها آذربايجان 
غربي با كاهش سه درصدي سفرهاي جاده اي مواجه شد و 
خوزستان، هرمزگان، خراسان رضوي و خراسان شمالي 
با ۴۶ درص��د، ۳۸ درصد، 29درصد و 29 درصد افزايش، 
بيشترين رشد را نسبت به هفته مشابه سال گذشته تجربه 
كردند. اطالعات پالك هاي ثبت ش��ده در دوربين هاي 
پالك خوان در بازه زماني مذكور نشان مي دهد كه بيش 
از 9 ميلي��ون و ۳2۳ هزار پالك خ��ودرو با تركيب مبدا 
استان هاي مختلف در محورهاي برون شهري مشاهده 
ش��دند. در اين ميان خودروهاي تهران و البرز با بيش از 
2۰ درصد بيشترين سهم را در اين ترددها داشته  و پس 
از آن خودروهايي با پالك استان هاي مازندران، فارس، 
خراسان رضوي و اصفهان در رتبه هاي بعدي قرار دارند.

ايراني ها دوباره در جايگاه دوم 
خريداران مسكن تركيه

روس ها در صدر فهرس��ت خريداران خان��ه در ماه مه در 
تركيه قرار گرفتند. اتباع روس��يه در ماه گذشته 127۵ 
خانه خري��داري كردند و پس از آن ايراني ها با 7۳۶ خانه 
در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند.  به گزارش ايلنا از روزنامه 
 )TÜİK( حريت تركيه؛ داده هاي مركزي آم��ار تركيه
نشان مي دهد كه فروش خانه در ماه مه  نسبت به ماه مشابه 
سال 2۰21، 1۰7.۵ درصد افزايش يافته است. همچنين 
خريد خانه توسط خارجي ها در تركيه 2۳۶ درصد افزايش 
يافته اس��ت. در مجموع 122,7۶۸ خانه در ماه گذشته 
در تركيه فروخته شد در حالي كه ۵9,1۶۶ واحد در ماه 
م��ي 2۰21 و ۵۰,9۳۶ واحد در همان ماه س��ال 2۰2۰ 
دست به دست شده بود. فروش خانه هاي نوساز در ماه مه 
 ۸۰.۵ درصد به طور ساالنه افزايش يافت و به ۳2۸۶۰ واحد 
رسيد، در حالي كه فروش خانه هاي دست دوم تقريباً 12۰ 
درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافت و به 9۰۰۰۰ 
واحد رسيد. استانبول بار ديگر داغ ترين بازار امالك بود. 
ماه گذشته بيش از 22۰۰۰ خانه در پرجمعيت  ترين شهر 
تركيه تغيير مالكيت يافت. آنكارا با فروش 11۵۰۰ واحد در 
رتبه دوم قرار دارد، و حدود 72۰۰ خانه در ازمير، سومين 
شهر بزرگ كشور فروخته ش��ده است. عليرغم افزايش 
ساالنه در ماه مي، فروش خانه نسبت به آوريل كه بيش 
از 1۳۳۰۰۰ خانه در سراسر كشور فروخته شد، كاهش 
يافت. داده هاي TÜİK همچنين نشان داد كه فروش در 
پنج ماهه اول سال 2۰22 به ميزان ۳7.7 درصد افزايش 
يافته است و در مجموع ۵7۶۰۰۰ خانه فروخته شده است. 
فروش خانه هاي نوساز ساالنه 2۸.2 درصد افزايش يافت 
و به 1۶۴۰۰۰ واحد رسيد، در حالي كه فروش خانه هاي 
دس��ت دوم با ۴2 درصد افزايش به ۰۰۰، ۴12 در ژانويه 
تا مه رس��يد. در ماه مه، خارجي ها ۵9۶2 خانه در تركيه 
خريداري كردند كه نسبت به سال گذشته 2۳۶ درصد 
افزايش را نشان مي دهد. فروش امالك به اتباع خارجي 
۴.9 درصد از كل فروش خانه در تركيه را شامل مي شود. 
اس��تانبول بازار ملك مورد عالقه اتباع خارجي بود. ماه 
گذش��ته، خارجي ها بيش از 2۴۰۰ خانه در اين ش��هر 
خريدند، آنتاليا با 1۸۸۵ در رتبه دوم قرار گرفت. روس ها 
و اوكرايني ها از آغاز جنگ به آنتاليا كه در سواحل درياي 
مديترانه قرار دارد نقل مكان كرده اند و خانه هايي را در اين 
نقطه داغ تعطيالت مي خرند يا اجاره مي كنند. خارجي ها 
همچنين 2۶۴ خانه در استان جنوبي مرسين خريداري 
كردند. روس ها در صدر فهرس��ت خريداران خانه در ماه 
مه قرار گرفتند. اتباع روسيه در ماه گذشته 127۵ خانه 
در تركيه خريداري كردند و پس از آن ايراني ها با 7۳۶ 
خانه در رتبه هاي بع��دي قرار گرفتند. فروش خانه به 

عراقي ها و آلماني ها به ترتيب ۶17 و 2۴7 بود. 

رشد ۱۰ برابري اجاره بها مسكن 
طي ۱۱ سال

بر اساس اعالم معاونت مسكن و ساختمان اجاره هر 
مترمربع واحد مس��كوني در تهران طي ارديبهشت 
امسال 12۶ هزار و 9۰۰ تومان بوده كه نسبت به سال 
9۰ بالغ بر ۸۸۰ درصد افزايش يافته است. به گزارش 
تس��نيم، بر اس��اس اطالعات برگرفته از سامانه ثبت 
معامالت امالك و مس��تغالت كشور، متوسط قيمت 
خريد و فروش يك مترمربع واحد مس��كوني در شهر 
تهران طي ماه گذش��ته )ارديبهشت 1۴۰1( معادل 
۳۶ ميليون و 2۴7 هزار تومان، سال گذشته معادل ۳1 
ميليون و 29۶هزار تومان، سال 99 معادل 2۴ ميليون 
و 29 هزار تومان، سال 9۸ معادل 1۳ ميليون و ۳۳۰ 
هزار تومان، س��ال 97 بالغ بر ۸ ميلي��ون و 2۴1 هزار 
تومان، سال 9۶ معادل ۴ ميليون و ۸22هزار تومان، 
سال 9۵ معادل ۴ ميليون و ۳72 هزار تومان، سال 9۴ 
معادل ۴ ميليون و 1۴1 هزار تومان، سال 9۳ بالغ بر ۴ 
ميليون و 17۶ هزار تومان، سال 92 معادل ۳ ميليون 
و 9۵۴هزار تومان، س��ال 91 معادل 2 ميليون و 9۶۴ 
هزار تومان و سال 9۰ معادل 2 ميليون و ۴1 هزار تومان 
بوده است. همچنين متوسط قيمت خريد و فروش يك 
مترمربع واحد مسكوني در دهه ۸۰ نيز حاكي است كه 
قيمت خريد يك مترمربع واحد مسكوني برگرفته از 
سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت كشور براي 
سال ۸9 معادل يك ميليون و 7۳۵ هزار تومان، سال 
۸۸ معادل يك ميليون و ۶۰7 هزار تومان، س��ال 7۸ 
معادل يك ميليون و 77۸ هزار تومان، سال ۸۶ معادل 
يك ميليون و ۵۰9 هزار تومان، سال ۸۵ معادل ۸۳1 
هزار تومان، سال ۸۴ معادل ۶۴9 هزار تومان، سال ۸۳ 
معادل ۵۸۴ هزارتومان، س��ال ۸2 معادل ۵99 هزار 
تومان، س��ال ۸1 معادل ۴۸1 هزار تومان، س��ال ۸۰ 
معادل ۳19 هزار تومان بوده است. متوسط اجاره بهاي 
يك مترمربع واحد مسكوني در تهران برگرفته از آمار 
بانك مركزي نشان مي دهد متوسط اجاره بهاي يك 
مترمربع واحد مس��كوني در تهران براي ارديبهشت 
امس��ال معادل 12۶ هزار و 9۰۰ تومان، سال 1۴۰۰ 
معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰، سال 99 معادل ۶2 هزار و 9۰۰ 
تومان، سال 9۸ معادل ۴7 هزار و ۵۰۰ تومان، سال 97 
معادل ۳۶ هزار و ۴۵۰ تومان، سال 9۶ معادل 2۸ هزار 
و 21۰، سال 9۵ معادل 2۳ هزار و ۴2۰تومان، سال 
9۴ معادل 22 هزار و 9۰۰ تومان، سال 9۳ معادل 2۰ 
هزار و ۸۶۰ تومان، س��ال 92 معادل 1۸ هزار و ۵9۰ 
تومان، سال 91 معادل 1۵ هزار و ۴7۰ تومان، سال 

9۰ معادل 12 هزار و 9۵۰ تومان بوده است.

قشر هواپيماسوار
دولتي ها يا ثروتمندان؟

محمد محمدي بخش، رييس س��ازمان هواپيمايي 
كش��وري از تصوي��ب اختص��اص يارانه س��وخت به 
هواپيماهاي مسافري در دولت خبر داد و گفت: با كدملي 
مي توانيم ثابت كنيم بخش اعظمي از قشري كه سوار 
هواپيما مي شوند دهك باالي جامعه نيستند. به گفته او، 
بخش اعظم هواپيماسواران كارمندان دولت هستند. در 
عين حال، محمدي بخش توضيح نداد كه آيا كارمندان 
دولت از پول شخصي خود بليت هواپيما تهيه مي كنند 
يا اينكه نهادهاي دولتي و حكومتي هزينه تهيه بليت 
آنها را پرداخت مي كند. بي گمان، گزينه دوم به صواب 
نزديك تر است، چه آنكه در حال حاضر، حقوق و مزاياي 
كارمندان عادي دولت ب��ه زحمت كفاف هزينه هاي 
معيش��ت آنها را مي دهد. همچنين تمام هزينه هاي 
مربوط به ماموريت هاي كارمندان دولت از جمله هزينه 
رفت و آمد با هواپيما از س��وي دستگاه مربوطه تقبل 
مي ش��ود. بنابراين مي توان گفت كه دولت براي خود 
يارانه تخصيص داده است نه مردم! محمدي بخش در 
گفت وگو با ايرنا، درباره موضوع چرايي اختصاص يارانه 
سوخت به هواپيماهاي مسافري و اختصاص سوخت 
ليتري ۶۰۰ تومان به هواپيماه��ا كه به ادعاي برخي 
موجب پرداخت يارانه 2۰ هزار ميلياردي به شركت هاي 
هواپيمايي مي ش��ود؟ گفت: درصد و عدد و رقمي كه 
اعالم مي شود، صحيح نيست و اين را مي توان از تعداد 
هواپيماهاي فعال و ميزان مصرف دقيق اعالم كرد تا 
مشخص ش��ود چه درصدي از سبد هزينه دولت را در 
برگرفته است. به گفته وي در »سامانه سدف« بر اساس 
رجيستري و تايپ هواپيما مي توان دقيق حساب كرد 
كه ادعاي يارانه پنهان 2۰ هزار ميلياردي صحيح نيست. 
رييس سازمان هواپيمايي توضيح داد: داليل متعددي 
وجود دارد كه در نهايت كالن نظام به اين نتيجه رسيده 
است كه يارانه س��وخت هواپيماها قطع نشود. معاون 
وزير راه و شهرس��ازي گفت: يك��ي از بخش هاي مهم 
حمل ونقل و تاثيرگذارترين بخش، با وجود درصد كم 
از سهم جابه جايي مسافر و بار، بخش هوايي است. اثر 
بخش هوايي در اقتصاد كل كشور تاثير كليدي دارد. 
دولت ها همواره به اين موضوع اثرگذاري آگاه هستند و 
همواره در سبد اقتصادي دولت بررسي شده است و به 
داليل مختلف مجدداً سوخت ۶۰۰ توماني هواپيماهاي 
مس��افري تصويب شده اس��ت. به گفته وي، اكنون 
سوخت بالگردها و هواپيماهاي كارگو آزاد حساب 
مي شود و فقط بخش مسافري است كه دولت مجدد 
پرداخت يارانه به آن را مصوب كرده اس��ت. رييس 
س��ازمان هواپيمايي درباره اينكه گفته مي ش��ود 
فقط دهك هاي ب��االي جامعه از حمل ونقل هوايي 
استفاده مي كنند، گفت: با كد ملي مي توانيم بگوييم 
كه چه قشري سوار هواپيما مي شوند. چراكه ميزان 
مس��افر در بخش دولتي و در بخش شخصي كاماًل 
با كدملي مش��خص است. به گفته محمدي بخش 
با وجود ادعاي استفاده ثروتمندان از بخش هوايي 
بخش اعظمي از دولت و كارمندان با هواپيما جابه جا 
مي ش��وند و اين يك ذهنيت غلط است كه كاركرد 
بخش هوايي براي طبقه مرفه جامعه است. وي گفت: 
كساني كه در حال طراحي مولفه هاي اين چنيني 
هس��تند، ابتدا بايد پيامدهاي آن را در نظر بگيرند؛ 
چراكه با يك جامعيتي يارانه سوخت در نظر گرفته 
شده است و مولفه هاي اقتصادي آن مشخص است.

قانون الزام به ارزيابي »بلندمرتبه هاي بحران زا« بدون بودجه معطل مانده است

ترانزيت خارجي در كريدور شمال- جنوب استارت خورد

بي اعتبار« قانون »

2 تحول ترانزيتي در شمال و جنوب ايران
گروه راه و شهرسازي |

براي نخستين بار محموله ترانزيت چندوجهي از روسيه 
به هند مسير خود را از طريق كريدور شمال-جنوب 
موسوم به INSTC آغاز كرد و اكنون در بندرعباس دو 
كانتينر ۴۰ فوتي تحويل و بار در ادامه از طريق آب هاي 
ايران به سواحل غرب هند ارسال خواهد شد. در تحولي 
ديگر، براي اولين بار قطار ترانزيتي ريلي قزاقس��تان-

تركمنستان-ايران-تركيه حامل محموله كانتينري 
گوگرد قزاقستان از مرز اينچه برون وارد كشور شده و 

به زودي به تهران خواهد رسيد.
به گزارش ايرنا، با عبور آزمايشي دو محموله كانتينر 
۴۰ فوتي از كريدوِر ش��مال -جنوب  توس��ط شركت 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران نخستين محموله 
ترانزيت چندوجهي از مبدأ روس��يه به مقصد هند از 
طريق ايران ارسال و كريدور شمال-جنوب بعد سال ها 
مذاكره و رايزني فعال شد. محموله ذكرشده شامل 2 
كانتينر ۴۰ فوتي محموله »لمينيت چوب« و تناژ ۴1 
تن، به صورت آزمايشي از مبدأ »سن پترزبورگ« واقع 
در روسيه به راه افتاده و پس از انتقال به بندر آستاراخان 
از طريق درياي خزر وارد ايران مي شود. اين محموله 
چند تني كه اكنون به بندرعباس رسيده، قرار است در 
طي مسير بعدي از طريق خليج فارس به سواحل غربي 
هند برس��د. عمليات ترانزيتي ذكرشده توسط دفتر 
منطقه اي نمايندگي كش��تيراني جمهوري اسالمي 
ايران در كشور روسيه )شركت حمل ونقل بين المللي 
ITS( با همكاري شركت هاي لجستيكي زيرمجموعه 
كش��تيراني ايران، در حال انجام اس��ت. اميرحسين 

ناظمي، نماينده دفتر نمايندگي كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران در روسيه در گفت وگو با ايرنا درباره نقش 
ايران در فعال ش��دن كريدور شمال- جنوب، گفت: 
سابقه تالش براي فعال شدن اين كريدور به سال هاي 
199۰ بازمي گردد. در سال 2۰۰۰ بحث مجددي براي 
عبور بار از اين مسير با صدور بارنامه سراسري انجام شد 
و آخرين بار در شهريور 1۳97 وزراي حمل ونقل سه 
كشور ايران، هند و روسيه در سن پترزبورگ توافقاتي 
داش��تند، اما به دليل كمبود زيرس��اخت هاي ريلي، 
جاده اي و بندري و عدم هماهنگي بين دستگاه هاي 

مربوطه اجرايي شدن اين كريدور انجام نشده بود.
وي توضيح داد: يك��ي از اهداف اصلي در ش��ش ماه 
گذش��ته فعال كردن اين كريدور ب��ود، چراكه نقش 

حياتي براي كشتيراني ايران دارد.
اولويت كاري دفتر نمايندگي كش��تيراني جمهوري 
اسالمي ايران در روسيه نيز همين مهم بود تا بتوانيم 
از مناطق مختلف روسيه مثل مسكو از طريق درياي 
خزر كاالها را به چين و هند ارسال كنيم. بحث اصلي 
هم ارسال بار به هند بود تا بتوانيم انتقال بار از سواحل 
غربي هند را به سمت روسيه و آسياي مركزي و اروپا از 

طريق آب هاي ايران در برنامه داشته باشيم.
ب��ه گفته ناظمي در چن��د ماه اخير ب��ا هماهنگي با 
سازمان هاي ذي ربط و مجموعه كشتيراني هم زمان 
جلسات مختلف در روسيه با »فورواردها« و شركت ها 
مذاكرات زيادي انجام شد. براي فعال شدن اين كريدور 
الزم بود تا هم در بازاريابي و هم در عمليات هماهنگي 
انجام ش��ود. نماين��ده دفتر نمايندگي كش��تيراني 

جمهوري اسالمي ايران در روسيه توضيح داد: سرانجام 
با مذاكرات چندجانبه تجاري و سياسي قرار بر اين شد 
تا دو محموله كانتينري به صورت پايلوت از اين كريدور 
عبور آزمايشي داشته باشند و با شناسايي مشكالت در 
اين مسير بارهاي بعدي در حجم و اندازه بيشتر حمل 
شود. به گفته وي، كش��تيراني يك دفتر نمايندگي 
در »آس��تاراخان« روسيه دارد و بازاريابي توسط اين 
دفتر انجام و نهايتًا بار كانتينري از مبدأ روسيه به هند 
حمل ش��د. هدف ايران اين است كه حمل بار حدود 
2۵ تا ۳۰ روز طول بكش��د وي درب��اره اينكه حمل 
اين بار چه تفاوتي با عبور بار در س��ال هاي گذشته از 
اين كريدور دارد، گفت: قباًل اين طور بود كاال از طريق 
كانال سوئز به سمت روسيه مي رفت اما اين كريدور 
كاهش ۴۰ درصدي زمان حمل ونق��ل را عائد تمام 
كشورها مي كند. اين زمان بسته به اينكه بار از كدام 
شهر روسيه در اين مسير حمل شود در تغيير است.

به گفته نماينده دفتر نمايندگي كشتيراني جمهوري 
اسالمي ايران در روسيه پيش تر حدود ۴۵ روز حمل 
بار طول مي كشيد و حاال به ۳۰ روز كاهش يافته است 

و تا ۴۰ درصد هزينه  حمل نيز كاهش يافته است.
ناظمي خبر داد: امروز هر دو كانتينر به بندرعباس رسيده 
است و توانس��تيم بار را تحويل بگيريم و اميدواريم در 
زمان پيش بيني شده بار به سمت بندر موردنظر در هند 
برسد. به گفته اين فعال حوزه ترانزيت با توجه به توافقات 
انجام گرفته در مورد حمل حجم زيادي از محموالت از 
سمت روسيه و بالروس به هند از طريق بنادر آستاراخان، 
اين محموله آغاز رونق ترانزيت خارجي در مسير كريدور 

شمال - جنوب تلقي مي شود و در آينده نزديك شاهد 
ش��كوفايي در حوزه ترانزي��ت كاال و درآمدزايي براي 
دولت هاي روسيه و ايران و هند خواهيم بود. وي درباره 
زمان و مس��ير حمل اين بار ادامه داد: كشتي بين بندر 
آس��تاراخان و انزلي تقريبًا س��فري ۴ روزه در درياي 
خزر انجام مي دهد و س��پس يك زمان هف��ت روزه از 
خليج فارس تا سواحل غربي هند در سفر است و مجموعًا 
حدود 12 روز آبي طول مي كشد تا به هند برسد و ساير 

زمان ها مربوط به حمل در مسير خشكي است.

     ورود اولين قطار ترانزيتي قزاقستان-تركيه 
به كشور

در رويدادي ديگر، براي اولين بار قطار ترانزيتي ريلي 
قزاقستان-تركمنستان-ايران-تركيه حامل محموله 
كانتينري گوگرد قزاقس��تان از مرز اينچه برون وارد 

كشور شده و به زودي به تهران خواهد رسيد.
به گزارش مهر، قرار است اين قطار سه شنبه ۳1 خرداد 
اين هفته و همزمان با س��فر قاس��م جومارت توقايف 
رييس جمهور قزاقستان به ايران، وارد ايستگاه راه آهن 
تهران شود؛ در زمان حضور رييس جمهور قزاقستان در 
تهران، قرار است شاهدمراسم نمادين افتتاح كريدور 

جديد ريلي قزاقستان به تركيه از خاك ايران باشيم.
پيش از اين كاالهاي قزاقستان از طريق بندر اكتائوي 
اين كشور به بندر باكو و سپس با قطار بكو-تفليس-

قارص به تركيه مي رفت اما در پي افزايش هزينه حمل 
و نقل دريايي، مس��ير ريلي اي��ران جايگزين كريدور 

دريايي-ريلي سابق از قزاقستان به تركيه شده است.



قيمت بيت كوين روز گذشته به زير سطوح اوج تاريخي 
سال ۲۰۱۷ سقوط كرد و پس از مدت ها حمايت رواني 
۲۰.۰۰۰ دالري خ��ود را از دس��ت داد. در حالي كه 
پيش بيني هاي بانك مركزي امريكا از افزايش تورم در 
سراسر جهان باعث تشديد نگراني ميان سرمايه گذاران 
شده اس��ت، بازار ارزهاي ديجيتال نيز در اين مدت با 
فشار فروش گس��ترده اي مواجه بود كه شروع آن به 
اعالم نرخ تورم ماه مه )ارديبهشت( امريكا در دو هفته 
گذش��ته باز مي گردد. براي اولين بار در تاريخ، قيمت 
بيت كوين به سطحي پايين تر از اوج چرخه هاوينگ 
ماقبل خود رس��يده و آن طور ك��ه از بازارهاي نزولي 
گذشته پيداست، احتمااًل قرار نيست ۱9.۰۰۰ دالر 

نقطه پايان روند نزولي اين ارز ديجيتال باشد.
قيمت بيت كوين روز گذشته به زير سطوح اوج تاريخي 
س��ال ۲۰۱۷ س��قوط كرد و پس از مدت ها حمايت 
رواني ۲۰.۰۰۰ دالري خود را از دست داد. آن طور كه 
از  داده هاي بازار پيداس��ت، بيت كوين براي اولين بار 
از دسامبر س��ال ۲۰۲۰ )آذر ۱۳99( به زير ۲۰.۰۰۰ 
دالر رس��يده و در پايين ترين سطح، قيمت ۱8.۷۳۲ 
دالر را تجربه كرده است. در حالي كه پيش بيني هاي 
بانك مركزي امريكا از افزايش تورم در سراسر جهان 
باعث تشديد نگراني ميان سرمايه گذاران شده است، 
بازار ارزهاي ديجيتال نيز در اين مدت با فشار فروش 
گسترده اي مواجه بود كه شروع آن به اعالم نرخ تورم 
ماه مه )ارديبهش��ت( امريكا در دو هفته گذش��ته باز 
مي گردد. اين براي اولين بار در تاريخ بيت كوين است 
كه قيمت به س��طحي پايين تر از اوج چرخه هاوينگ 
قبلي س��قوط مي كند. بيت كوين تاكن��ون از چنين 
حركتي اجتن��اب كرده بود و س��اير آلت كوين ها نيز 
تجربه مشابهي داشتند و اكنون به سطوحي رسيده اند 
كه مدت ها بود به آن نزديك نشده بودند. براي مثال، 
اتريوم ب��راي اولين بار از ژانوي��ه ۲۰۲۱ )دي ۱۳99( 
قيمتي پايين تر از هزار دالر را تجربه مي كند. بيش��تر 
كارشناسان اين سقوط كم سابقه را به مشكالت مالي 
و خطر ليكوييدش��دن موسسه س��رمايه گذاري در 
ارزهاي ديجيتالِ تري اروز كپيتال مس��ائل مربوط به 
پلتفرم وام دهي سلس��يوس و عوامل كالن تأثيرگذار 
بر وضعيت بازارهاي مالي نس��بت مي دهند. ژو س��و، 
هم بنيان گذار موسسه تري اروز كپيتال، بدون اشاره به 
بحران مالي اين شركت، تنها گفته آنها در حال برقراري 
ارتب��اط با طرف هاي درگير با اين موضوع هس��تند و 
متعهد شده اند تا اين كار را انجام دهند. گفتني است او 
تاكنون از ارايه توضيحات بيشتر خودداري كرده است. 
سقوط بيت كوين در حالي رخ مي دهد كه در آخر هفته 
ميالدي به سر مي بريم و حجم پايين معامالت باعث 

تشديد نوسانات در بازار شده است.

    هدف بعدي بيت كوين كجاست؟
بيت كوين از ابتداي س��ال ۲۰۲۲ ميالدي تا به امروز 
۶۰ درصد از ارزش خود را از دس��ت داده و بيش از ۷۰ 
درصد ب��ا اوج تاريخي ماه نوامبر )آب��ان ۱۴۰۰( خود 

در ۶9.۰۰۰ دالر فاصله دارد. بررسي روند هاي قبلي 
بيت كوين نش��ان مي دهد كه س��قوط 8۰ الي 8۴.۵ 
درصدي قيمت از اوج تاريخي هر دوره، مي تواند هدف 
قيمتي هر چرخه نزولي باشد. اگر قرار باشد اين اصالح 
تكرار شود، هدف بعدي بيت كوين جايي بين ۱۱.۰۰۰ 
ت��ا ۱۴.۰۰۰ دالر خواهد بود. ركت كپيتال، تحليلگر 
مشهور بازار ارزهاي ديجيتال در توييتر، با اشاره به 
چرخه نزولي قبلي و نش��انه هاي پايان بازار نزولي 
فعلي بيت كوين، گفته اس��ت: »بيت كوين در حال 
حاضر به حجم و نوسان قيمتي بيشتري نياز دارد تا 
با كف هاي قيمتي چرخه نزولي قبلي كه در نزديكي 
ميانگي��ن متحرك ۲۰۰ هفته اي تش��كيل ش��ده 
بود، برابري كند. نش��انه اميدواركننده اي كه وجود 
دارد اين اس��ت كه حجم سفارش هاي فروش براي 
اولين بار در اين هفته از حد متوسط فراتر رفته است، 
اما براي آنكه بتوان گفت فروش و ريزش نهايي اتفاق 

افتاده است، به حجم بيشتري نياز داريم.

    مي شد سقوط اتريوم به زير هزار دالر را 
پيش بيني كرد

قيمت اتريوم نيز روز گذشته به زير ۱.۰۰۰ دالر سقوط 
كرد و اكثر آلت كوين ها نيز در شرايط مشابهي به سر 
مي برند. با اين ح��ال، داده هاي بازار نش��ان مي دهد 
كه خطر س��قوط قريب الوقوع اتري��وم از روزها قبل 
مشخص بود و احساسات منفي معامله گران حرفه اي 
در صرافي هاي مختلف، به نوعي نشان از ريزش قيمت 

داش��ت. قيمت اتريوم در هفت روز گذش��ته بيش از 
۳9.۵ درصد كاهش يافته است و بر اساس اخبار اخير، 
توسعه دهندگان تصميم گرفته اند تا انتقال شبكه به 
شيوه اجماع اثبات سهام )PoS( را به تعويق بيندازند. 
انتظار مي رود به روزرساني جديد به وابستگي شبكه 
اتريوم به استخراج مبتني بر اثبات كار )PoW( پايان 
دهد و فرايند بهب��ود مقياس پذيري اين بالك چين 
را كه در ش��ش سال گذش��ته روي آن كار مي شد، به 
سرانجام برساند. توكن هاي بومي شبكه هاي مبتني 
بر قراردادهاي هوشمند رقيب مانند بايننس، كاردانو 
و س��والنا، حتي با وجود اينكه بازار در روند نزولي قرار 
گرفته بود، از 8 ژوئ��ن )۱8 خرداد( ۱۳ الي ۱۷ درصد 
كاهش كمتري نسبت به اتريوم داشته اند. اين موضوع 
نشان مي دهد كه مشكالت شبكه اتريوم بر قيمت اين 
ارز ديجيتال نيز تأثير گذاش��ته است. ويژگي »بمب 
سختي« در سال ۲۰۱۶ و زماني كه مكانيسم اجماع 
جديد )اتريوم ۲.۰ س��ابق( در حال برنامه ريزي بود به 
كد اين شبكه اضافه ش��د. در اوج دوراني كه به عنوان 
»تابستان ديفاي« شناخته مي شود، ميانگين كارمزد 
ش��بكه اتري��وم از ۶۵ دالر فراتر رفت ك��ه حتي براي 
طرفداران سرسخت اين شبكه نيز نااميدكننده بود. 
دقيقًا به همين خاطر اس��ت كه به روزرس��اني شبكه 
نقش مهمي براي س��رمايه گذاران و در نتيجه رش��د 
قيمت اتريوم ايفا مي كند. با وجود اينكه اتريوم نتوانسته 
است سطح حمايت ۱.۲۰۰ دالري خود را حفظ كند، 
معامله گران حرفه اي موقعيت هاي خود را بين ۱۴ تا 
۱۶ ژوئن )۲۴ تا ۲۶ خرداد( تغيير نداده اند. با توجه به 
اينكه شاخص باال طي دو روز از ۱.۱۱ به ۱.۲۲ رسيده، 
صرافي بايننس افزايش اندكي در نسبت موقعيت هاي 
النگ به شورت خود داشته است. بنابراين مي توان گفت 
كه ديدگاه معامله گران اين صرافي نس��بت به اتريوم 
كمي صعودي تر ش��ده بود. داده هاي صرافي هيوبي 
الگوي پايدارتري را از خود نش��ان مي دهد و شاخص 
نسبت النگ به ش��ورت در تمام مدت نزديك به عدد 
يك باقي مانده است. با اين حال، در صرافي اوكي اكس 
)OKX( اين شاخص در اين بازه زماني نوسانات زيادي 
را مشاهده كرده، اما تقريباً بدون تغيير روي سطح ۱.۰۴ 
واحدي به پايان رسيده است. در مجموع اما، مي توان 
گفت كه بخش قابل توجهي از معامله گران حرفه اي 
در اين مدت منتظر سقوط اتريوم به سطوح پايين تر 
بوده اند. درصد قابل توجه��ي از معامله گران حرفه اي 
منتظر س��قوط اتريوم به زي��ر ۱.۰۰۰ دالر بودند. در 
نهايت، اتري��وم آخرين بار در ۱۳ ژوئ��ن ۲۰۲۱ )۲۳ 
خرداد ۱۴۰۰(، دقيقًا همين روزها در س��ال گذشته، 
با چنين قيمت هايي معامله مي شد و پس از آن تا اوج 

حدوداً ۴.8۰۰ دالري صعود كرد.

    بيت كوين؛ بهترين دارايي براي مقابله با 
پيامدهاي افزايش نرخ بهره بانكي

با وجود سقوط اين روزهاي ارزهاي ديجيتال، موسسه 
بابل فايننس كه فعاليت هاي گسترده اي در بخش هاي 
مختلف صنعت ارزهاي ديجيتال دارد، اخيراً گزارشي 
را منتشر كرده است كه نشان مي دهد بيت كوين يكي 
از بهترين دارايي هاي موجود براي مقابله با فشارهاي 
اقتصادي ناش��ي از افزايش شديد نرخ بهره بانكي در 
اياالت متحده اس��ت. نويسندگان اين گزارش دو تن 
از تحليلگران موسسه بابل فايننس، يعني رابي ليو و 

يانمينگ كيو هستند كه واكنش بازارهاي مالي به سه 
مرحله قبلي افزايش نرخ بهره بانكي در سال جاري را 
مورد بررسي قرار داده اند. بانك مركزي امريكا پيش تر 
و در س��ال جاري، در روزهاي ۴ مه )۱۴ ارديبهشت(، 
۱۶ مارس )۲۵ اس��فند ۱۴۰۰( و ۲۶ ژانويه )۶ بهمن 
۱۴۰۰( ن��رخ بهره را افزاي��ش داده ب��ود. در جريان 
افزايش هاي اخير ن��رخ بهره بانكي در امريكا، توانايي 
بيت كوين در تعديل شرايط و مقابله با اثرات اقتصادي 
اين اقدام بيشتر از ساير دارايي هاي ديجيتال، از جمله 
اتريوم بوده و اين در حالي اس��ت كه بيت كوين از نظر 
قيمتي همبستگي زيادي با بازار سهام امريكا و همين 
طور شاخص بورسي »S&P۵۰۰« دارد. بابل فايننس 
در اين گزارش نوش��ته است: »عملكرد بيت كوين در 
دوره هاي زماني مربوط ب��ه افزايش نرخ بهره بانكي، 
نش��ان مي دهد كه اين ارز ديجيتال به طور كلي و در 
مقايس��ه با دارايي هاي مثل س��هام و اتريوم، توانايي 
بيشتري در مقابله با پيامدهاي اقتصادي ناشي از اين 
تغييرات مربوط به سيستم پولي دارد.« كارشناسان 
بابل فايننس براي توضيح چرايي توانايي بيت كوين 
در مقابل��ه با اين تغيي��رات اقتصادي، ب��ه اين نكته 
اشاره كرده اند كه »بخش قابل توجهي از هولدرهاي 
بيت كوين همواره به توانايي ه��اي اين ارز ديجيتال 
به عنوان ابزاري براي ذخي��ره ارزش و مقابله با تورم، 
اطمينان دارن��د.« بنابراين، حت��ي در دوره هايي كه 
بس��ياري از دارايي هاي ريسكي، ]مانند آلت كوين ها 
و س��هام[ با سقوط مواجه مي شوند، بخش اعظمي از 
هولدرهاي بيت كوين همچنان ترجيح مي دهند كه 
به نگهداري از س��رمايه خود ادام��ه دهند. نكته حائز 
اهميتي كه در اين بررس��ي ديده مي شود اين است 
كه بيت كوين در حالي با پيامدهاي اقتصادي ناش��ي 
از رش��د نرخ بهره بانكي در امريكا مقابله مي كند كه 
همبستگي قيمتي اين ارز ديجيتال با بازار سهام امريكا 
به باالترين سطح خود از مه سال ۲۰۲۰ )ارديبهشت 
۱۳99( ميالدي رسيده است. همانطور كه در گزارش 
بابل فايننس نيز آمده اس��ت، همبس��تگي ۳۰روزه 
بين بيت كوين و ش��اخص S&P۵۰۰ در تاريخ ۶ مه 
۲۰۲۲ )۱۶ ارديبهشت( به 8۰ درصد رسيده بود كه 
باالترين سطح از ژوييه ۲۰۱۷ )تير ۱۳9۶( محسوب 
مي شود.  در پيش بيني آينده قيمت اما، كارشناسان 
بابل فايننس هنوز مطمئن نشده اند كه آيا بيت كوين 
به پايان چرخه نزولي خود رس��يده است يا خير. در 
اين گزارش آمده اس��ت: »برخ��ي از تحليلگران به 
دنبال نش��انه هايي براي تأييد رس��يدن بيت كوين 
به كف هاي قيمتي هس��تند، اما در اين گزارش قرار 
نيست به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا ورود به بازار 
بيت كوين در شرايط كنوني تصميم درستي است يا 
خير.« بابل فايننس به جاي تالش براي پيش بيني 
كف قيمتي بيت كوين، س��عي ك��رده اين موضوع 
را در گ��زارش خود روش��ن كند كه حت��ي با وجود 
كاهش قيمت ها و همبس��تگي زياد با بازار س��هام، 
قرار نيس��ت بيت كوين خاصيت ذخيره ارزش خود 
را در اين چرخه نزولي به طور كامل از دس��ت بدهد. 
تحليلگران بابل فايننس در بخ��ش پاياني گزارش 
خود نوشته اند: »مانند آنچه در گذشته ديده ايم، قرار 
نيست چشم انداز بلندمدت بيت كوين با يك سقوط 
قيمتي ديگر خدشه دار شود؛ چراكه همچنان افرادي 
هستند كه به اين ارز ديجيتال باوري اساسي دارند.«
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سنگ قبر اينترنت اكسپلورر 
وايرال شد

ب��راي جونگ كي يونگ، مهن��دس نرم افزار اهل كره 
جنوبي، تصميم مايكروسافت براي بازنشسته كردن 
مرورگر وب اينترنت اكسپلورر، به منزله پايان بيش از ۲۵ 
ساله رابطه عشق و نفرت با اين فناوري بود. به گزارش 
ايسنا، اين مهندس نرم افزار كره اي براي گراميداشت 
پايان دوران اي��ن مرورگر وب، يك م��اه زمان و ۴۳۰ 
ه��زار وون )۳۳۰ دالر( پول براي طراحي و س��فارش 
 س��نگ قبري با لوگوي اينترنت اكس��پلورر و عبارت 
»ابزار خوبي براي دانلود مرورگرهاي ديگر بود «، صرف 
كرد. پس از اينكه اين سنگ يادبود در كافه اي كه توسط 
برادر وي در شهر گيونگجو اداره مي شد، نمايش داده 
شد، تصوير اين سنگ قبر به سرعت در اينترنت بازنشر 
شد. مايكروسافت چهارشنبه گذشته به پشتيباني 
رسمي از مرورگر وب اينترنت اكسپلورر كه ۲۷ سال 
از عمر آن مي گذش��ت، پايان داد تا وقت بيشتري 
براي مرورگر سريعتر مايكروسافت ايج صرف كند. 
جونگ گفت: اين سنگ يادبود احساس متضاد وي 
براي اين نرم افزار قديمي را نشان داد كه نقش مهمي 
در زندگي كاري اين مهندس نرم افزار ايفا كرده بود.

رومينگ بين المللي
چطور فعال مي شود؟ 

امكان فعال س��ازي خدمات رومينگ در اپراتورهاي 
همراه از طريق شماره گيري كدهاي دستوري فراهم 
اس��ت و تنها درص��ورت خروج از كش��ور و نه صرفا با 
فعال بودن رومينگ اپراتوره��ا، تعرفه هاي رومينگ 
براي مشترك محاسبه خواهد شد. به گزارش ايسنا، 
در مس��افرت به كش��ورهاي خارجي، با اس��تفاده از 
سيم كارت كشور مقصد، از تعرفه هاي آن كشور براي 
تماس تلفني، ارس��ال پيامك و ديتا استفاده مي شود 
اما اگر مس��افران بخواهند از س��يم كارت هاي ايراني 
استفاده كنند، تعرفه هاي رومينگ برايشان محاسبه 
مي ش��ود. در روزهاي گذشته، اخباري در شبكه هاي 
اجتماعي منتشر ش��د مبني بر اينكه اپراتورها بدون 
اطالع مشتركان، رومينگ تماس ها را فعال كرده اند 
و اين موضوع منجر مي ش��ود تعرفه ه��اي تماس ها 
به صورت بين المللي حساب شود كه هزينه اي بسيار 
باالت��ر از هزينه هاي معمول تم��اس دارد. با توجه به 
اينكه براي اس��تفاده از خدمات رومينگ، الزم است 
اين امكان از قبل روي س��يم كارت آنها فعال باش��د، 
اپراتور با فعال سازي استفاده از خدمات رومينگ براي 
همه مش��تركان خود، اين امكان را فراهم كرده است 
تا پس از خروج مشترك از كشور و عدم دسترسي به 
اپراتور مبدأ، استفاده از خدمات رومينگ امكان پذير 
باشد. اپراتور ايرانسل هم در بيانيه اي اعالم كرد امكان 
اس��تفاده از خدمات رومين��گ بين الملل به صورت 
پيش فرض، براي تمامي مشتركان فعال است تا در 
صورت خروج مشترك از كشور و حضور در مناطق 
تحت پوش��ش اپراتوره��اي طرف ق��رارداد، امكان 
بهره مندي از خدمات رومينگ و ارتباط با ايران ميسر 
شود. بر اين اساس، در زمان حضور مشترك در خاك 
ايران، همواره تعرفه هاي عادي براي مشترك محاسبه 
مي ش��ود و تنها در صورت خروج مشترك از كشور و 
قرار گرفتن در مناطق تحت پوشش اپراتورهاي طرف 

قرارداد، تعرفه هاي رومينگ محاسبه مي شود. 

انتقاد  رگوالتور اروپايي از عدم 
اجراي قوانين حفاظت از داده  

رييس سازمان ناظر بر حفاظت از داده هاي اتحاديه 
اروپا معتقد است اين سازمان به جاي آژانس هاي 
مل��ي، پرونده هاي مربوط به نق��ض قوانين حريم 
خصوصي در ش��ركت هاي بزرگ فن��اوري در اين 
منطقه را بررس��ي كند. به گزارش خبرگزاري مهر 
به نقل از رويت��رز، او دليل اين امر را اجراي ضعيف 
قوانيني اعالم كرد كه ۴ س��ال قبل تصويب و اجرا 
شده بود. قوانين مذكور كه به نام GDPR )مقررات 
حفاظت از داده هاي عمومي( مشهور است به دليل 
هزينه ه��اي پي��روي از آن و همچنين تحقيقات 
بلندمدت و تصميم گيري هاي محدود با انتقادات 
زيادي روبرو شده است. به خصوص سازمان رگوالتور 
ايرلند كه بر گوگل، متا، اپل، مايكروسافت و توئيتر 
نظارت مي كن��د به دليل روند كن��د اجراي قانون 
تحت انتقادات شديدي است. ويچك ويووروفسكي 
رييس س��ازمان ناظر بر حفاظت از داده هاي اروپا 
)EDPS( معتق��د اس��ت ي��ك راه حل ب��راي اين 
مش��كل ارايه پرونده هاي بزرگ به هيات حفاظت 
از داده هاي اروپا )EDPB( اس��ت كه اعضاي آن از 
رگوالتورهاي حريم خصوصي كش��ورهاي عضو و 
EDPS اس��ت كه بر نهاد هاي اتحاديه اروپا نظارت 
مي كند. ويووروفسكي در يك كنفرانس درا ين باره 
گفت: من هم معتقدم قوانين به خصوص در قبال 
شركت هاي بزرگ فناوري، كاماًل اجرا نمي شوند. به 
گفته او تحقيقات براساس ضوابطي مشخص در 
س��طح مركزي و در EDPB انجام شود و به طور 
مستقيم تحت بررس��ي دادگاه ارشد اروپا باشد. 
 EDPB اين درحالي اس��ت كه اعطاي قدرت به
براي بررس��ي پرونده هاي ش��ركت هاي بزرگ 
فناوري به معناي تغيير قوانينGDPR اس��ت. 
البته به نظر نمي رسد كميس��يون اتحاديه اروپا 

تحت رهبري فعلي چنين اقدامي انجام دهد.

انتقال اطالعات كاربران امريكايي 
تيك تاك به سرورهاي اوراكل

تيك تاك با ه��دف رفع نگراني رگوالت��وري امريكا، 
فرآيند انتق��ال اطالعات كارب��ران امريكايي خود به 
سرورهاي ش��ركت اوراكل را تكميل كرد. به گزارش 
ايسنا، اين اقدام پس از گذشت دو سال از زمان دستور 
يك هيات امنيت ملي امريكا به ش��ركت چيني بايت 
دنس براي ف��روش تيك تاك به دلي��ل نگراني هاي 
امني��ت مل��ي و احتمال انتق��ال اطالع��ات كاربران 
امريكايي به دولت چين، ص��ورت گرفت. تيك تاك 
يكي از محبوب ترين اپليكيشن هاي شبكه اجتماعي 
در جهان با بيش از يك ميليارد كاربر فعال در س��طح 
جهاني است و امريكا بزرگ ترين بازار اين اپليكيشن 
به ش��مار مي رود. اما امريكا بيش از پيش سازندگان 
اپليكيشن را بر سر اطالعات شخصي كه تحت كنترل 
آنها قرار دارد، زير ذره بين برده است؛ به خصوص كه 
بعضي از كاربران آنها پرسنل ارتش يا اطالعاتي هستند. 
دستور دولت امريكا براي فروش تيك تاك، پس از به 
قدرت رسيدن جو بايدن در س��ال ميالدي گذشته، 
اجرايي نش��د. اما كميته س��رمايه گذاري خارجي در 
امريكا همچنان نس��بت به امنيت اطالعات كاربران 
تيك تاك ابراز نگراني كرد و بايت دنس اكنون اميدوار 
است نگراني هاي مذكور را برطرف كرده باشد رويترز 
پي��ش از اين در مارس گزارش كرده بود تيك تاك در 
آستانه توافق با شركت اوراكل، براي نگهداري اطالعات 
كاربران امريكايي اس��ت. اوراكل در سال ۲۰۲۰ كه 
بايت دنس از سوي دولت امريكا براي فروش تيك تاك 
تحت فشار قرار گرفته بود، براي خريد سهم حداقلي 
در اين اپليكيشن مذاكره كرد. اين غول رايانش ابري 
اكنون تحت يك پيم��ان همكاري جديد، اطالعات 
كاربران امريكايي تيك تاك را در سرورهاي ديتاي 
خود در امريكا نگهداري خواهد كرد. تيك تاك پيش 
از اين ديتاي كاربران امريكاي را در ديتاس��نترهاي 
خ��ود در ويرجينيا با يك پش��تيبان )ب��ك آپ( در 
س��نگاپور، نگهداري مي كرد. اكنون اين اپليكيشن 
ديتاي شخصي كاربران امريكايي را از ديتاسنترهاي 
خود پاك خواهد كرد و كامال به س��رورهاي اوراكل 
وابسته خواهد بود. ديتاسنترهاي ويرجينيا و سنگاپور 
همچنان براي بك آپ اطالعات استفاده خواهند شد.

مقايسه خدمات رومينگ
همراه اول با اپراتورهاي عربستان

ايتنا | همراه اول تعرفه ها و بسته هاي ويژه   رومينگ 
بين الملل را در ايام حج براي رفاه حال بيشتر و كاهش 
هزينه هاي ارتباطي زائران در نظر گرفته كه با توجه به 
غالب بودن هزينه »مكالمه حجاج با ايران«، ارزان ترين 
تعرف��ه در بين تمامي اپراتورهاي ايراني و عربس��تاني 
است. با نزديك ش��دن به ايام حج، يكي از دغدغه هاي 
حجاج، امكان برقراري ارتباط با داخل كشور، با روشي 
آس��ان و هزينه اي متناس��ب اس��ت. اپراتورها برا ارايه 
سرويس رومينگ، آسان ترين راه را براي برقراري ارتباط 
شهرونداني كه به خارج از كشور سفر مي كنند، فراهم 
مي آورند. اپراتورهاي zain و STC كش��ور عربستان 
سعودي نيز در ايام حج س��يم كارت و بسته هاي ويژه 
ارتباطي براي حجاج ارايه مي كنند اما به دليل مشكالت 
تبديل ب��ه ريال و ديگر هزينه هاي پنهان و پيش بيني 
نش��ده، حجاج را با مشكالتي جهت انتخاب مقرون به 
صرفه ترين و متنوع ترين پيشنهادات مواجه مي كنند. 
همراه اول تعرفه ها و بسته هاي ويژه   رومينگ بين الملل 
را در ايام حج براي رفاه حال بيشتر و كاهش هزينه هاي 
ارتباطي زائران در نظر گرفته كه با توجه به غالب بودن 
هزينه »مكالمه حجاج با ايران«، ارزان ترين تعرفه در 

بين تمامي اپراتورهاي ايراني و عربستاني است.

قيمت بيت كوين به زير سطوح اوج تاريخي سال ۲۰۱۷ سقوط كرد

بيت كوين ۱۹ هزار دالري، اتريوم ۹۰۰  دالري

هشدار درباره كاالهاي غيراستاندارد در فيس بوك
يك خيريه انگليسي اعالم كرد گزارشي از وجود كاالهاي 
جعلي و غيراستاندارد برقي در فيس بوك را به متا ارسال 
كرده اما ش��ركت تاكنون هيچ اقدامي در اين باره انجام 
نداده اس��ت. به گزارش مهر به نقل از پرس اسوسيشن، 
متا، ش��ركت مادر فيس بوك از سوي يك خيريه متهم 
شده اقدامات كافي براي هشدار درباره كاالهاي الكتريكي 
خطرناك و غيرقانوني در اين پلتفرم انجام نداده اس��ت. 
خيري��ه »Electrical Safty First« در پاي��ان ماه 
مي گزارشي به متا ارسال كرده و درباره ۶۰ كاالي برقي 
فهرست شده در فيس بوك هشدار داده كه استانداردهاي 
الزم را ندارن��د. البته خيريه مذكور ادعا مي كند با وجود 

ارسال چند ايميل هنوز پاسخي از شركت دريافت نكرده 
و كاالها نيز از فيس بوك حذف نش��ده اند. از سوي ديگر 
تيم متا در انگليس ب��ه اين خبرگزاري اعالم كرد تا پنج 
شنبه هفته گذشته گزارش خيريه را نديده بوده و اكنون 
با اين سازمان در تماس است تا تحقيقات بيشتري درباره 
يافته هاي به دس��ت آمده، انجام دهد. در گزارش اصلي 
خيريه مذكور فاش كرده بود محصوالت غيراستاندارد 
شناسايي شده ش��امل ابزارهاي آرايشي با آداپتورهاي 
غيرايمن و ش��ارژرهاي جعلي موبايل هستند. خيريه 
مذكور اعالم كرد اين چالش را به دفتر ايمني محصول و 

استانداردهاي انگليس گزارش داده است.
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تعادل |
س��طح روابط تجاري كشورهاي ش��رق اروپا با جهان در 
حوزه حالل در سال جاري، حدود ۶۸۸ ميليارد دالر بوده 
كه سهم تجاري ايران با جهان ۱۰۰ميليون دالر گزارش 
شده است. بنابر آمار اعالمي از سوي بخش خصوصي در 
اولين كنفرانس تجارت حالل ايران و كرواس��ي، از ميزان 
۶۸۸ ميليارد دالر تجارت جهاني كشورهاي جنوب شرق 
اروپا، سهم تجارت ايران با اين كشورها ۳۵۰ ميليون دالر 
بوده كه رقم بسيار مناسبي است. در همين حال، رييس 
اتاق بازرگاني ايران عنوان كرد ك��ه درآمدهاي حاصل از 
صادرات مواد غذايي و نقش غيرقابل انكار صنايع غذايي در 
اشتغال زايي موجب شده، تا به عنوان يكي از صنايع مهم 
در رشد اقتصادي كشورها، مورد توجه جدي قرار گيرد. با 
نگاه به اين آمارها، طرف ايراني در نشست با كروات ها تاكيد 
كرد كه ظرفيت هاي تجاري بين ايران و جنوب شرق اروپا 
با دقت نظر بيشتري مورد واكاوي قرار گيرد، تا همكاري ها 
در سطوح مختلف افزايش يابد. توليد محصوالت حالل با 
مشاركت كرواسي را مي توان يكي از اهداف مهم اين نشست 
عنوان كرد. تاكيد بر پرواز مس��تقيم بين  ايران و برخي از 
كشورهاي جنوب ش��رق اروپا از ديگر مواردي بود كه در 
اين نشست مورد تاكيد قرار گرفت، تا سرعت دسترسي به 
بازارهاي بين المللي افزايش و هزينه حمل ونقل كاهش يابد.

    صدرنشينان صادرات غذايي كدامند؟ 
اولين كنفرانس تجارت حالل ايران و كرواسي و جنوب 
شرق اروپا با ميزباني موسسه جهاني حالل وابسته به اتاق 
ايران برگزار شد. غالمحسين شافعي در اين كنفرانس در 
اظهاراتي گفت: در ارتباط با صنعت غذايي حالل، ايران 
جزو برترين كشورهاي توليد كننده در ميان كشورهاي 
اسالمي است. غذاي حالل يكي از صنايع پررونق جهان 
در س��ال هاي گذش��ته بوده و پيش بيني شده تا سال 
۲۰۲۷ ارزش بازار آن به رقمي حدود يك تريليون دالر 
برسد. در ۲۰۲۰ ايران ششمين كشور توليد كننده غذاي 
حالل در ميان ۷۳ كش��ور مسلمان و غيرمسلمان بوده 
است. در واقع در ايران غذاي غيرحالل توليد نمي شود 
و دس��تگاه هاي نظارتي در توليد مواد غذايي، عالوه  بر 
كنترل كيفيت و استاندارد مربوطه، بر حليت هم تاكيد 
دارند.رييس اتاق اي��ران تصريح كرد: در بين گروه هاي 
كااليي مختلف محصوالت غذايي و كشاورزي، بيشترين 
صادرات ايران متمركز بر ميوه و آجيل با سهم ۴۵ درصد، 
سبزيجات با سهم ۱۳ درصد، محصوالت كنسرو شده 
با سهم ۱۰ درصد، محصوالت لبني، عسل و تخم مرخ 
با س��هم ۵.۸ درصد كه بي��ش از ۷۵ درصد محصوالت 
غذايي را به خود اختصاص مي دهد، است.ش��افعي در 
ادامه گفت: اي��ران توليد كننده اكثر محصوالت غذايي 
مصرفي در داخل است ولي براي تنظيم مصرف داخل 
اقالمي را از خارج كش��ور تامين مي كند كه به موجب 
حساسيت بر حليت عالوه بر مدارك مرسوم براي ورود 
كاال، مجوزهايي هم براي اثبات حالل بودن مواد اوليه 
به كار رفته در فرآيند توليد و بسته بندي از آن دريافت 
مي شود. بر اساس دس��تورالعمل واردات مواد غذايي و 
آش��اميدني بايد اقالم غذايي و نوشيدني داراي گواهي 
حالل براي ورود به ايران باش��ند؛ از جمله انواع ژالتين 
خوراكي و ه��ر خوراكي كه در آن ژالتي��ن به كار رفته 
باش��د.او تصريح كرد: در ارتباط با واردات انواع گوشت 
محدوديت هاي زيادي وجود دارد. ايران واردات گوشت 
را از كشورهاي مش��خصي انجام مي دهد كه همه آنها 
تحت نظارت و بازرسي س��ازمان دامپزشكي در وزارت 

جهاد كشاورزي قرار دارد و عالم ديني بر فرآيند ذبح دام 
و فرآيند بسته بندي در كشورهاي مبدا نظارت مي كند. 
حتي در مورد فرآورده هاي گوشتي نيز اين حساسيت ها 
در واردات وجود دارد. حتما بايد مجوزهاي مربوطه از نظر 
منشأ حيواني و نحوه ذبح مشخص شود. اهميت غذاي 
حالل تنها در بعد مصرفي آن نيست، بلكه از نظر سالمتي 
مورد توجه كش��ورهاي غيرمسلمان نيز است. اهميت 
س��المت غذايي مي تواند بر توسعه مناسبات سياسي 
كشورها اثر بگذارد.رييس اتاق ايران گفت: كشورهاي 
جنوب شرق اروپا با جمعيتي حدود ۴۸ ميليون نفر، در 
بخش كشاورزي نياز به واردات از كشورهاي ديگر دارند؛ 
به عنوان مثال كش��ورهايي نظير مقدونيه صربستان، 
بوسني و هرزگوين بخشي از مصرف خود را ازكشورهاي 
همسايه خود تامين مي كنند. ايران هم به عنوان كشوري 
با توجه به تنوع غذايي باال مي تواند در تامين مواد غذايي 
اين كش��ورها همكاري هايي داشته باش��د و در مقابل 
كاالهاي توليدي و ماش��ين آالت وارد كند. او ادامه داد: 
عالوه بر صنعت غذاي��ي، در زمينه مراودات فرهنگي و 
گردشگري با كش��ورهاي جنوب شرق اروپا با توجه به 
جمعيت غالب مسلمان در ايران، ايران محل مناسبي 
براي گردشگري حالل است. بر اساس آخرين گزارش ها 
ايران در ميان كش��ورهاي جهان، دهمين كش��ور و در 
ميان كشورهاي منطقه جنوب شرق آسيا اولين مقصد 
انتخابي مسلمانان است. قبال پروازهاي مستقيم از ايران 
به كشورهاي جنوب شرق اروپا وجود داشت ولي در حال 
حاضر پرواز مستقيم وجود ندارد كه در صورت افزايش 
مراودات تجاري مي توان اين مس��اله را در آينده حالل 
كرد. ش��افعي تاكيد كرد: ايران همواره روابط سياسي، 
فرهنگي و اجتماعي نزديكي با كشورهاي حوزه جنوب 
شرق اروپا داش��ته، اما متاسفانه سطح روابط اقتصادي 
ايران با اين كشورها در حد مطلوبي قرار ندارد. در حوزه 
صنايع غذايي حالل كشورهاي جنوب شرقي مي توانند 
از ظرفيت ايران در اين صنعت اس��تفاده كنند و ايران 

هم در جبران كسري مواد غذايي خود از جمله غالت و 
گوشت با اين كشورها تبادل كاال داشته باشد. اميدواريم 
با افزايش تعامالت تجاري ميان ايران و كشورهاي جنوب 

شرق اروپا شاهد وضعيت مطلوب تري در آينده باشيم.

    سهم ايران از تجارت حالل
محمدرضا كرباسي، مديركل ايكريك هم در اين نشست 
گفت: امسال سطح روابط تجاري كشورهاي شرق اروپا با 
جهان در حوزه حالل، حدود ۶۸۸ ميليارد دالر بوده كه 
سهم تجاري ايران با جهان ۱۰۰ ميليون دالر بوده است؛ 
از ميزان ۶۸۸ ميليارد دالر تجارت جهاني كشورهاي 
جنوب شرق اروپا، س��هم تجارت ايران با اين كشورها 
۳۵۰ ميليون دالر بوده كه اين رقم بسيار مناسبي است. 
بايد ظرفيت هاي تجاري بين ايران و جنوب شرق اروپا 
را با دقت نظري بيشتري بررسي كنيم تا همكاري ها در 
سطوح مختلف افزايش يابد. بعد از آن كرباسي تاكيد 
كرد كه بايد به سمت بررسي ظرفيت سرمايه گذاري و 
همكاري مشترك حركت كنيم. تا از بازار ۴۵۰ ميليوني 
اط��راف ايران در تجارت حالل اس��تفاده ش��ود و اين 
ظرفيت ها در كاهش تعرفه ها م��ورد توجه قرار گيرد.  
در ادامه ابراهيم ابراهيمي، معاون پارلماني و بين الملل 
مركز حالل سازمان ملي استاندارد ايران، ضمن معرفي 
سازمان ملي اس��تاندارد و تالش هاي سازمان در حوزه 
تجارت ح��الل گفت: اي��ن س��ازمان در ۶۸۳ كميته 
فني عضوي��ت دارد و ۲۸ تفاهم نام��ه و موافقت نامه با 
سازمان هاي استانداردسازي كشورهاي مختلف امضا 
كرده است. ابراهيمي گفت: از ۲۰۰۴ استاندارد صنعت 
حالل غذايي مورد توجه قرار گرفته و در اين مدت سعي 
كرده ايم در اين زمينه گام ه��اي مهمي برداريم. امروز 
كشورهاي مسلمان و غيرمسلمان محصوالت غذايي 
حالل دارند؛ حالل در بخش محصوالت و كاالها مورد 
توجه اس��ت. البته ظرفيت هاي زيادي در حوزه حالل 

وجود دارد كه بايد اين ظرفيت ها معرفي شود.

    استقبال كروات ها از تجارت با ايران
بعد از آن آلدين دوگونويچ، مديرعامل مركز حالل كرواسي 
درباره اين رويداد مهم گفت كه بايد به ظرفيت هاي ايران و 
كشورهاي حوزه بالكان در حوزه تجارت حالل توجه شود. 
اي��ران ۸۵ ميليون جمعيت دارد. در كرواس��ي هم حدود 
۷۰۰۰ محصول حالل توليد مي شود كه ۲۵۰ مركز تأييد 
شده محصوالت حالل توليد مي كنند. ما مي توانيم به بازار 
ايران توجه بيشتري داشته باشيم؛ البته در اكتبر امسال در 
نشستي كه برگزار خواهد شد، از شركت هاي خصوصي هم 
حضور خواهند داشت و مي توانيم درباره آينده همكاري ها 
آنجا صحبت كنيم. برانيمير لونكار، معاون سفير كرواسي در 
ايران نيز گفت: من اميدوارم شاهد همكاري اقتصادي بين 
دو كشور ايران و كرواسي باشيم. سفارت جمهوري كرواسي 
در ايران خواهان  همكاري بيشتر با ايران است و براي تحقق 
بهتر اين همكاري ها گام هاي جدي برمي داريم. بعد از آن 
زالتكو حسنبگوويچ، رييس گروه دوستي پارلمان كرواسي 
گفت: من الزم مي دانم خوشحالي خود را از ميزباني اتاق 
ايران اعالم كنم؛ همچنين در اين سفر از همراهي نماينده 
كشورهاي همسايه بوس��ني، مونته نگرو و صربستان هم 
تشكر كنم. او ادامه داد: ايران جزو اولين كشورهايي است كه 
استقالل كرواسي را به رسميت شناخته، استقاللي  كه در 
اثر مقاومت كرواسي  در مقابل متجاوزين حاصل شده. اين 
موضوع اساس محكمي براي برخورداري از روابط خوب بين 
دو كشور است كه هيچ مانعي در مقابلش نيست. بخشي از 
اين همكاري در حوزه روابط اقتصادي تعريف مي شود ولي 
روابط اقتصادي به دليل موارد مختلف گسترش نيافته و در 
حد و شايسته مناسبات سياسي دو كشور نيست. صنايع 
غذايي حالل كرواسي توسعه پيدا كرده، مركز حالل 
كرواسي در اين  مس��ير نقش قابل توجهي داشته و 
برگزاري اين كنفرانس بيانگر اين است كه اين  مركز 
نقش مهمي در توسعه روابط اقتصادي و روابط حالل 
ميان ايران و كرواس��ي دارد. اميدوارم  نشست امروز 

براي هر دو كشور نتايج قابل توجهي داشته باشد.
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ديدار با دستيار پوتين
براي توسعه روابط تجاري

در ديدار رييس سازمان توسعه تجارت ايران و دستيار 
رييس جمهور فدراسيون روس��يه بر گسترش روابط 
تجاري و اقتصادي ميان دو كشور تاكيد شد. عليرضا 
پيمان پاك با كوبياكف، دستيار رييس جمهور روسيه 
دي��دار و گفت وگو ك��رد. در اين ديدار كه در حاش��يه 
نشست بيست و پنجمين مجمع بين المللي اقتصادي 
س��نت پترزبوگ برگزار ش��د، دو طرف بر گس��ترش 
روابط تجاري ميان كش��ورهاي متب��وع خود تاكيد 
كردند. همكاري در موضوعاتي همچون خودروسازي، 
 كش��تيراني، ساخت كش��تي، فعال س��ازي كريدور 
ش��مال -جنوب، هم��كاري بانكي و تب��ادالت ارزي، 
توليدات مش��ترك ميان صناي��ع مادر دو كش��ور از 
موضوعات مطرح ش��ده در اين دي��دار بود. همچنين 
پيمان پاك بر آمادگي ايران جهت انعقاد قراردادهاي 
بلندمدت در حوزه ميوه و تره بار باهمكاري اتاق بازرگاني 
ايران و روسيه براي تثبيت و توسعه حجم صادرات تاكيد 
كرد. در ادامه كوبياكف از پيشنهاد رييس سازمان توسعه 
تجارت مبني بر برگزاري نمايشگاه هاي مشترك ميان 
شركتهاي ايراني و روس استقبال كرد و گفت: صنعت 
خودروسازي روسيه آماده است با ايران همكاري هاي 
مشترك داشته باشد و ايران مي تواند شريك تجاري 
ما در بازاري باش��د كه به گفته وال اس��تريت ژورنال 
شركت هاي غربي بازار ۱۰۰ ميليارد دالري آن را رها 
كرده اند.بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، در 
حاشيه بيست وپنجمين مجمع بين المللي اقتصادي 
سنت پترزبورگ تفاهم نامه ايجاد مركز بازرگاني ايران و 
روسيه با مركزيت سنت پترزبورگ و تهران با عنوان »نوا-

پارس« با حضور عليرضا پيمان پاك )رييس سازمان 
توسعه و تجارت جمهوري اسالمي ايران(، كاظم جاللي 
)س��فير جمهوري اس��المي ايران در روسيه( و كريل 
والنتينوويچ پولياكوف )معاون استاندار سن پترزبورگ(، 
گريگوريف اوگني ديميتريويچ )رييس كميته روابط 
خارجي دولت سنت پترزبورگ( و آپلسنين ديمتري 
والديميرويچ )مسوول ايران و خاورميانه كميته روابط 
خارجي دولت س��نت پترزبورگ( به امضا رس��يد.با 
راه اندازي اين مركز، توسعه تجارت متقابل بين ايران 
و روس��يه در حوزه هاي تامين تجهي��زات نفت و گاز، 
محصوالت مهندس��ي حمل و نقل، ماشين س��ازي، 
كشتي سازي، تجهيزات الكترونيكي، طراحي و ساخت 
تاسيسات انرژي، ايجاد پايگاه تعميرات تجهيزات عرضه 
شده، كشاورزي، صنايع غذايي، داروسازي و ساختماني 
در دس��تور كار قرار مي گيرد.»توسعه همكاري هاي 
تجاري-اقتصادي و سرمايه گذاري در صنايع پيشران و 
اولويت دار بين شركت ها، سازمان ها و توليدكنندگان 
ايران و روسيه، حمايت و كمك موثر در ايجاد ارتباطات 
تجاري مستقيم بين كارآفرينان روسيه و ايران، ايجاد 
س��از و كار مناسب در جهت تسهيل در مراودات مالي 
شركت هاي مستقر در جغرافياي طرفين، راه اندازي 
پورتال هاي اينترنتي معرفي پنانس��يل هاي تجاري 
ايران به روس��يه و بالعكس، تالش در جهت توس��عه 
پروژه كريدور حمل و نقل بين المللي شمال- جنوب به 
منظور تسهيل در ترانزيت كاال بين دو كشور، ايجاد كليه 
زيرس��اخت هاي الزم مورد نياز مركز همچون حضور 
بانك و شركت بيمه ايراني و روسي در مركز، ايجاد واحد 
نمايشگاهي در جهت به نمايش درآوردن دستاوردهاي 
طرفين در كشور مقابل و همچنين ايجاد مراكز فرهنگي 
در محدوده طرفي��ن« از جمله اهداف راه اندازي مركز 
بازرگاني ايران و روسيه ذكر شده است. در اين مراسم 
رييس سازمان توس��عه و تجارت راه اندازي اين مركز 
را فصل جديدي از همكاري بين ش��ركت هاي ايران و 
روسيه خواند و بر حمايت از برنامه هاي آن تاكيد كرد. 
پيمان پاك اجراي تفاهم نامه لغو رواديد گروهي بين 
دو كشور را كه پيشتر به امضا رسيده بود را راهي براي 
توسعه گردشگري در دو كشور عنوان كرد. همچنين 
در ديدارهايي كه رييس سازمان توسعه تجارت با چند 
مقام روس داشت، بر موضوع توليد مشترك خودروي 
ايراني - روسي در خاك ايران توافقات الزم به عمل آمد.

موافقت با افزايش ۱۵ درصدي 
قيمت مواد شوينده

رييس انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 
گفت: در اين موضوع تصميم گيرنده نهايي سازمان 
حماي��ت از توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان 
است كه براساس تصميم آنها اقالم شوينده تا ۱۵ 
درصد افزايش قيمت را داشته كه از دو روز گذشته 
اعمال ش��ده اس��ت. به گزارش ايلن��ا، در روزهالي 
اخير شاهد نابساماني و اخبار ضد و نقيض در مورد 
نحوه و ميزان افزايش قيمت مواد ش��وينده بوديم 
به طوري ك��ه رييس اتحاديه عمده فروش��ان مواد 
شوينده و پاك كنندگان روز پنجشنبه به ايلنا گفت 
كه انجمن صنايع شويندگان با توجه به باال رفتن 
هزينه هاي سربار، نرخ ارز و مشكالت در تامين مواد 
اوليه تقاضاي افزايش ۳۰ تا ۸۰ درصدي نرخ مواد 
ش��وينده را كردند اما سازمان حمايت با اين تقاضا 
موافقت نكرد. تقاضاي اين انجمن براي افزايش نرخ 
مواد شوينده به اين شرح است؛ افزايش ۷۰ درصدي 
نرخ مواد ش��وينده دس��تي، افزايش ۶۵ درصدي 
نرخ مواد شوينده ماش��يني، افزايش ۶۰ درصدي 
نرخ مايعات دستش��ويي و ظرفشويي، افزايش ۵۰ 
درصدي نرخ شامپو و س��اير محصوالت شوينده، 
افزايش ۸۰ درصدي نرخ صاب��ون و خمير دندان. 
از همي��ن روي بختيار علم بيگ��ي، رييس انجمن 
صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي، در گفت وگو 
با ايلنا در مورد ميزان افزايش قيمت اقالم شوينده 
گفت: در اين موضوع تصميم گيرنده نهايي سازمان 
حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان است 
كه براساس تصميم آنها اقالم شوينده تا ۱۵ درصد 
افزايش قيمت را داشته كه از دو روز گذشته اعمال 
شده است. وي افزود: البته قرار شد كه بررسي نهايي 
صورت بگيرد و االن توليدكنندگان در حال مذاكره 

با دولت هستند تا قيمت مواد اوليه تعديل شود.

فروش خودرو بيشتر از توليد 
در ارديبهشت ماه ۱۴۰۱، خودروسازان در مجموع بيش 
از ۷۶ هزار دستگاه خودرو توليد و بالغ بر ۸۳ هزار دستگاه 
خودرو را تجاري سازي كرده  و فروخته اند كه بيانگر پيشي 
گرفتن فروش از توليد اس��ت. بررسي آخرين وضعيت 
فروش خودرو نشان مي دهد كه در ارديبهشت ماه سال 
جاري در مجموع ۷۶ هزار و ۳۹۶ دستگاه خودرو توليد 
و براي ۸۳ هزار و ۶۲ دستگاه خودرو فاكتور فروش صادر 
شده اس��ت.به گزارش »خبرگزاري مهر« از اين ميزان 
سهم ايران خودرو در بخش توليد ۴۰ هزار و ۸۰۵ دستگاه 
خودرو بوده و با تكميل تعدادي از خودروهاي ناقص، در 
مجموع ۴۳ هزار و ۵۰۲ دستگاه خودرو فروخته است؛ 
همچنين سهم سايپا نيز در بخش توليد ۲۶ هزار و ۳۸۵ 
دستگاه خودرو بوده كه با تكميل تعدادي از خودروهاي 
ناقص، در مجموع براي ۲۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو 
فاكتور فروش صادر كرده است؛ همچنين سهم پارس 
خودرو )زير مجموعه س��ايپا( در بخ��ش توليد ۹ هزار و 
۶۹۰ دس��تگاه خودرو ب��وده كه در مجم��وع ۱۰ هزار و 
۳۸۱ دستگاه خودرو فروخته شده است. بنابراين ايران 
خودرو در ارديبهشت ماه ۲ هزار و ۶۹۷ دستگاه خودرو، 
سايپا ۲ هزار و ۷۹۴ دستگاه خودرو و پارس خودرو ۶۹۱ 
دستگاه خودرو را تكميل و تجاري سازي كرده اند.بررسي 
جزييات آمار مربوط به توليد و فروش نشان مي دهد كه 
ايران خودرو در ارديبهشت ماه ۲۳ هزار و ۲۴۰ دستگاه 
محصوالت خانواده پژو، ۸ هزار و ۲۵۸ دستگاه محصوالت 
خانواده سمند، ۴ هزار و ۳۰۳ دستگاه دنا، ۲ هزار و ۷۰۴ 
دستگاه رانا، هزار و ۸۴ دستگاه تارا، هزار و ۲۱۱ دستگاه 
هايما و پنج دستگاه از ساير محصوالت خود را توليد كرده 
است.در مقابل نيز ۳۰ هزار و ۳۶۵ دستگاه از گروه پژو، هزار 
و ۶۴۶ دستگاه از همگروه سمند، ۴ هزار و ۸۰۷ دستگاه از 
دنا، ۴ هزار و ۴۶۳ دستگاه از رانا، ۹۸۴ دستگاه از تارا و هزار 
و ۲۳۷ دستگاه نيز از هايما فروخته است.سايپا نيز در اين 
ماه ۳ هزار و ۲۳۹ وانت پرايد )سايپا ۱۵۱( توليد كرده و ۴ 
هزار و ۷۸ دستگاه از اين محصول را تجاري سازي كرده 
اس��ت. همچنين ۱۸۰۰ دستگاه شاهين توليد و هزار و 
۵۰۹ دستگاه از آن فروخته است. همچنين در مجموع ۲۱ 
هزار و ۳۴۶ دستگاه از محصوالت خانواده X۲۰۰ )تيبا، 
ساينا و كوييك( به توليد رسانده است. اين خودروساز ۲۳ 
هزار و ۵۹۲ دس��تگاه از محصوالت اين خانواده را در اين 
ماه تجاري سازي كرده است.در ارديبهشت ماه ۵ هزار و 
۲۲۵ دستگاه مربوط به محصوالت گروه  Q۲۰۰ بوده 
و در آمار فروش نيز تعداد ۵ هزار و ۹۱۶ دستگاه از اين 
محصوالت ديده مي ش��ود. در اين ماه ۴ هزار و ۴۲۳ 
دستگاه كوييك معمولي دنده اي و ۴۲ دستگاه كوييك 
پالس اتوماتيك توليد شده كه همه آنها فروخته شده 
اس��ت. پارس خودرو در ارديبهشت ۱۴۰۱ در بخش 

ساينا و كوييك S توليد و فروشي نداشته است.

در ۸  استان داراي تنش آبي 
صورت مي گيرد 

آبرساني بنياد بركت 
به ۲۷۰۰ نقطه روستايي 

مديرعامل بنياد بركت ستاد اجرايي فرمان امام از آبرساني 
به ۲ هزار و ۷۰۰ نقطه روستايي خبر داد.  محمد تركمانه 
ضمن بيان اين مطلب افزود: بنياد بركت نسبت به آبرساني 
به ۲ هزار و ۷۰۰ نقطه روستايي در استان هاي داراي تنش 
آبي متعهد اس��ت كه تا به امروز يك هزار و ۹۸۰ نقطه از 
نعمت آب بهره مند شده اند. مديرعامل بنياد بركت تاكيد 
كرد: در حال حاضر نيز عمليات آبرس��اني به ۷۴۰ نقطه 
روستايي در حال انجام است و ساكنان اين مناطق نيز به 
زودي از آب آشاميدني بهره مند خواهند شد.  وي درباره 
نقاط هدف آبرساني بنياد بركت گفت: مناطق روستايي ۸ 
استان داراي تنش آبي باال از جمله خوزستان، هرمزگان، 
سيستان و بلوچستان، كرمان، خراسان جنوبي و يزد در 
اولويت پروژه هاي آبرساني بنياد بركت قرار دارند.  تركمانه 
خاطرنشان كرد: بنياد بركت نسبت به تامين ۳ هزار و ۴۰۰ 
ميليارد ريال اعتبار براي آبرساني به ۲ هزار و ۷۰۰ نقطه 
روستاي هدف تعهد دارد كه تاكنون ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد 
ريال آن را پرداخت كرده اس��ت. مديرعامل بنياد بركت 
يادآور شد: بنياد در سال گذشته و در قالب تفاهم نامه اي با 
آبفاي خوزستان اقدام به آبرساني به ۷۰۲ روستاي واقع در 
مناطق داراي تنش آبي استان خوزستان كرد.  تركمانه 
ادامه داد: براي اين منظور ۴۰۰ كيلومتر لوله كشي انجام 
ش��د و يك هزار ميليارد ريال اعتبار از سوي بنياد بركت 
تخصيص يافت.  وي با تاكيد بر نهضت آبرس��اني بنياد 
بركت در كشور اظهار داشت: در حال حاضر نيز عمليات 
آبرساني به ۷۴۰ نقطه روستايي در استان هاي داراي تنش 
آبي در حال انجام است. به گفته مديرعامل بنياد بركت، 
اين بنياد عالوه بر اشتغال زايي و توانمندسازي اقتصادي و 
اجتماعي به عنوان رسالت و ماموريت اصلي اش برنامه ها و 
فعاليت هاي گسترده و متنوعي را نيز در حوزه هاي عمراني 
و زيربنايي دارد. تركمانه در تشريح جزييات پروژه هاي 
عمراني و زيربنايي بنياد بركت در سال جاري اظهار كرد: 
ساخت و تكميل ۱۰ هزار پروژه ش��امل بيش از ۸ هزار 
واحد مسكوني محرومان، ۲۰۰ مدرسه، ۲۰۰ مسجد و 
مركز فرهنگي و مذهبي، ۷۰۰ طرح آبرساني، احياي ۶۰۰ 
رشته قنات و ۳۰ مركز بهداشتي و درماني در دستور كار 
است. مديرعامل بنياد بركت تاكيد كرد: اين طرح ها در ۳۱ 
استان كشور اجرا مي شود و ۴۵۰۰ روستا تحت پوشش 
فعاليت هاي بنياد در حوزه هاي عمراني و زيربنايي قرار 
دارند. تركمانه با اشاره به فعاليت هاي كلي بنياد بركت 
در حوزه عمراني خاطرنشان كرد: بنياد نسبت به ساخت 
و تكميل ۵۸ هزار و ۷۰۰ پروژه عمراني و زيربنايي شامل 
مدرسه، بيمارستان، كتابخانه، دارالقرآن، آزمايشگاه، 
مسجد، پايگاه اورژانس، مصلي، خانه بهداشت، حوزه 
علميه، خانه عالم، مركز تجهيزات پزش��كي، پايگاه 
سالمت، مركز بهداشت، مركز جامع سالمت، احداث 
پل، راه سازي و آبرساني در مناطق محروم و روستايي 
كشور تعهد دارد كه از اين تعداد، ۴۸ هزار و ۸۰۰ 

طرح را تكميل و به بهره برداري رسانده است.

توليد محصوالت حالل با مشاركت كروات ها در دستور كار قرار گرفت

سازمان مالياتي درباره ماليات اصناف اطالعيه جديد صادر كرد

سهم ايران از تجارت حالل با جهان

 جدال اصناف و متولي مالياتي
س��ازمان امور مالياتي در اطالعيه اي توضيحاتي جديد 
درباره ماليات اصن��اف ارايه كرد. س��ازمان امور مالياتي 
درباره ماليات اصناف در اطالعيه اي اعالم كرد: در اجراي 
فرمايشات اخير مقام رياست محترم جمهوري اسالمي 
ايران در باب اعتماد ماموران مالياتي سراس��ر كش��ور به 
اصناف و كسبه، بار ديگر موكدا به ادارات امور مالياتي يادآور 
مي شود در تعيين ماليات اصناف و كسبه محترم ضمن 
اعتماد كامل به آنها در رسيدگي به تراكنش هاي بانكي از 
جمله وجوه واريزي به حساب از طريق دستگاه كارتخوان 
اصل را بر صحت ادعاي آنان بگذارند و ماليات ايشان را با 
رعايت كامل مقررات قانوني تعيين نمايند، مگر آنكه طبق 
اسناد و مدارك و شواهد و قرائن مثبته خالف ادعاي آنها 
ثابت شود. اين امر در خصوص مودياني كه عليرغم داشتن 
درآمدهاي كالن اقدام به فرار مالياتي كرده و ماليات واقعي 
خود را نمي پردازند، مصداق نداشته و ادارات امور مالياتي 
موظفند ضمن شناس��ايي اين گروه از موديان نسبت به 
مطالبه و وصول ماليات متعلقه اقدام كنند. اخيرا برخي 
صنوف نسبت به مس��ائل مالياتي اعتراضاتي داشته اند. 
البته در پي اظهارات رييس جمهور مبني بر لزوم اعتماد 
به اصناف، سازمان امور مالياتي درباره ماليات اصناف در 
اطالعيه اي به ادارات امور مالياتي اعالم كرد كه در تعيين 
ماليات اصناف و كس��به ضمن اعتماد كام��ل به آنها در 
رسيدگي به تراكنش هاي بانكي از جمله وجوه واريزي به 
حساب از طريق دستگاه كارتخوان اصل را بر صحت ادعاي 
آنان بگذارند. در همين حال، نماينده اصناف در سازمان 
امور مالياتي با بيان اينكه خواسته اصناف، عدالت مالياتي 
است، گفت: درخواست ما اين است، امسال بر مبناي همان 
ماليات هاي قطعي با درصدي افزايش و كاهش پيش روند و 
بعد از سال ۱۴۰۲ كارتخوان ها را براي سال ۱۴۰۱ محاسبه 
كنند.ابراهيم درستي در گفت وگو با »ايسنا«، با اشاره به 
اينكه سال گذشته حداقل دو ماه اصناف تعطيل بودند و 
برخي صنوف در حالت ورشكستگي قرار دارند، اظهار كرد: 

سازمان امور مالياتي امروز بايد به دنبال فرارهاي مالياتي 
باش��د. اخيرا اعالم ش��ده حدود دو ميليون واحد جديد 
شناسايي شده است. ما از اين موضوع استقبال مي كنيم. 
بنابراين نيروها بايد بس��يج ش��وند و به دنب��ال فرارهاي 
مالياتي برون��د. به گفته وي بحث اصلي اس��ناد در حال 
حاضر تعديل ضرايب مالياتي است، چرا كه در سال هاي 
گذشته تورم تا اين حد نبود واگر بخواهند اين ضرايب را 
در حال حاضر از كارتخوان ها بگيرند، اصناف واقعاً متضرر 
مي شوند. نايب رييس اتاق تهران با بيان اينكه به دليل نبود 
اطالع رساني درست، اصناف به سازمان امور مالياتي اعتماد 
و كارتخوان هاي خود را به پرونده مالياتي متصل كردند، 
تصريح كرد: درخواست ما اين است، امسال بر مبناي همان 
ماليات هاي قطعي با درصدي افزايش و كاهش پيش روند و 
بعد از سال ۱۴۰۲ كارتخوان ها را براي سال ۱۴۰۱ محاسبه 
كنند. چرا كه آموزش هاي الزم هم در اين زمينه ارايه نشده 
اس��ت. به گفته وي عده اي اخيرا از دي��وان عدالت اداري 

حكم گرفتند كه كارتخوان ها در ضرايب مالياتي محاسبه 
نمي شود كه سازمان امور مالياتي بايد آن را هم مدنظر قرار 
دهد و براي اصناف التهاب درست نكند. درستي با اينكه 
طبق اظهارات رييس جمهوري بايد به اصناف اعتماد شود، 
تصريح كرد: اگر مشخص شود مدارك تراكنش هاي بانكي 
بابت خريد لوازم بوده، اصناف بايد ماليات آن را پرداخت 

كنند، اما در غير اين صورت اجازه ندارند.

    اما متولي مالياتي چه مي گويد؟ 
در همين حال، داوود منظور رييس سازمان امور مالياتي 
در گفت وگو با »خبرگزاري مهر« درباره ماليات اصناف و 
كسبه گفت: ماليات اصناف تعديل نشده، بلكه تمهيدات 
تس��هيل گري را ايجاد كرده ايم و با توجه به اينكه ماليات 
تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مس��تقيم عماًل يك 
ماليات مقطوعي اس��ت كه س��ازمان امور مالياتي اعالم 
مي كند، ل��ذا ما به ادارات كل مان اختي��ار داده ايم كه اگر 

ماليات مقطوعي كه اعالم ش��ده، م��ورد رضايت موديان 
نيس��ت و همچنين موديان هم عالقه مند هستند حتمًا 
از تبصره ماده قانون ماليات هاي مستقيم استفاده كنند 
چون موديان كوچكي هستند كه نمي خواهند اظهارنامه 
بدهند و عالقه مند به استفاده از تسهيالت تبصره ماده ۱۰۰ 
قانون ماليات هاي مستقيم هستند، لذا اين ماليات هايي كه 
به صورت سيستمي محاسبه شده، بتوانند با مستنداتي 
كه دريافت كرده و صحت س��نجي اي كه انجام مي شود، 
ادارت كل امور مالياتي استان ها بتوانند ارقام آن را تعديل 
كنند. بنابر اظهارات او، اين فرآيند )امكان بررسي مجدد 
ماليات هاي تعيين شده براي موديان مالياتي( را تا پيش 
از موضوع اظهارنامه هاي مالياتي و كس��اني كه از تبصره 
ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي مستقيم استفاده نمي كردند، 
داش��ته ايم اما در بحث تبصره ماده ۱۰۰ اين قانون چنين 
فرآيندي تعريف نش��ده بود و براي اولين بار است كه اجرا 
مي شود و اين فرآيند به پرونده هاي مالياتي ذيل تبصره ۱۰۰ 
قانون ماليات هاي مستقيم افزوده شد.رييس كل سازمان 
امور مالياتي در ادامه عنوان كرده: اميدواريم مودياني كه 
نسبت به ماليات هاي مقطوع گاليه مندي دارند اعم از اينكه 
معتقدند مبالغ واريزي به كارتخوان آنها لزوماً درآمد نبوده يا 
اينكه نسبت به ضرايب فعاليتي كه مبناي محاسبه ماليات 
قرار گرفته معترض هس��تند يا هر گونه اعتراض ديگري 
دارند، به مميزان مالياتي ادارات كل امور مالياتي مراجعه 
كرده تا رسيدگي شود.منظور تأكيد كرد: به ادارات كل امور 
مالياتي استان ها دسترسي داده ايم كه تعديل هاي الزم را 
روي ارقام مالياتي ذيل تبصره ماده ۱۰۰ قانون ماليات هاي 
مستقيم براي جلب رضايت بيشتر موديان، اعمال كنند 
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به اينكه آيا سقف خاصي براي 
ارقام مورد اعتراض كسبه در نظر گرفته شده؟ اظهار كرد: 
مبنا هماني است كه سامانه امور مالياتي نشان مي دهد؛ 
تعديل ها و تغييرات به نظر خبرگي كه در ادارات كل 

امور مالياتي در نظر گرفته مي شود، برمي گردد.
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خبرروز

واكنش معاون رييس جمهوري به سوءاستفاده از كودكان در فضاي مجازي
معاون رييس جمهوري در امور زنان و خانواده در پاسخ به سوالي درباره سوءاستفاده از كودكان در فضاي مجازي گفت كه كودك و 
نوجواني كه بستگانش او را بازيگر فيلم غيراخالقي كرده اند، نياز به دفاع و حمايت دارد و اين امر بايد از طرق قانوني مورد پيگرد قرار گيرد. 
به گزارش ايسنا، انسيه خزعلي در ديدار با اقشار مختلف مردم اصفهان در پاسخ به سوالي پيرامون مساله فضاي مجازي و سوءاستفاده 
از كودكان در اين فضا اظهار كرد: كودك و نوجواني كه بستگانش او را بازيگر فيلم غيراخالقي كرده اند، نياز به دفاع و حمايت دارد، در 
متن قانون حمايت از اطفال و نوجوانان هم اين موارد يعني توليد اثري كه بيانگر جذابيت جنسي نوجوان باشد جرم انگاري شده است 

و براي بزرگسال توليدكننده، مجازات در نظر گرفته شده است و اين امر بايد از طرق قانوني مورد پيگرد قرارگيرد. 

خبر

 حضور خيرين در مدارس
 و الگوپذيري دانش آموزان 

وزير آم��وزش و پرورش گفت: حض��ور خيرين در 
مدارس زمينه را آماده مي كند تا در آينده بر تعداد 
افراد خير در جامعه افزوده ش��ود. يوسف نوري در 
گفت وگو با ايرنا درب��اره اقدامات آموزش و پرورش 
براي جذب خيرين اظهار كرد: برگزاري جلس��ات 
مختلف و تعامل با خيرين مانن��د دعوت اين افراد 
ني��ك انديش به حضور در مراس��م هاي مختلف و 
شركت در برنامه هاي آنها از جمله اقداماتي است كه 
در راستاي ترويج فرهنگ كار نيك صورت مي گيرد. 
وي افزود: همچنين برگزاري بزرگداشت و مراسم 
تكريم براي خيرين از ديگر اقداماتي اس��ت كه در 
وزارت آموزش و پرورش براي جذب خيرين انجام 
مي دهد تا اقدامات نيك آنها در جامعه ترويج يابد. 
وزير آموزش و پرورش با تاكيد بر حضور خيرين در 
مدارس خاطرنشان كرد: حضور خيرين در مدارس 
باعث مي ش��ود كه دانش آموزان بيشتر با اقدامات 
خيرخواهانه آشنا شوند و زمينه را آماده مي كند كه 
با الگوپذيري دانش آم��وزان، در آينده هم بر تعداد 
خيرين افزوده شود. به گزارش ايرنا، انجام كار نيك 
و به ويژه مدرسه سازي در كشور ما قدمتي ديرينه 
دارد و از ديرباز تاكنون افراد با وضعيت مالي مناسب 
همواره با خلوص نيت به دنبال ساخت مدرسه براي 
فرزندان بوده اند. هرچند كه امروز خيرين مدرسه 
ساز به صورت سازمان يافته تري در مجمع خيرين 
مدرسه سازي كشور فعاليت مي كنند، اما تكريم و 
جذب خيرين بيشتر مورد توجه وزارت آموزش و 
پرورش قرار دارد. انجمن خيرين مدرس��ه ساز كه 
در س��ال ۱۳۷۷ توس��ط محمد رضا حافظي خير 
مدرسه ساز بنيان نهاده ش��د، يكي از بزرگ ترين 
تشكل هاي مردمي جمهوري اسالمي ايران است 
كه به ثبت قانوني رس��يده و فعالي��ت آن بر جذب 
مش��اركت خيرين براي ساخت و توسعه فضاهاي 
آموزشي متمركز است. براساس آمار اعالم شده از 
سوي مسووالن وزارت آموزش و پرورش، خيرين 
حدود ۵۰ درصد كالس هاي درس را مي سازند 
و ساالنه مبلغي مش��خص را به ساخت مدرسه 
اختصاص مي دهند. همچنين وزارت آموزش و 
پرورش هم براي جذب بيشتر خيرين، در ساخت 
مدرسه به صورت پروژه هاي مشاركتي با خيرين 
مشاركت مي كند، براين اساس دولت هم مبلغي 
به اندازه آورده خيرين براي س��اخت مدرس��ه 
اختصاص مي دهد. در اين راستا رييس سازمان 
آموزش و پرورش اس��تثنايي هم اعالم كرد كه 
۷۰ درصد مدارس استثنايي با مشاركت خيرين 
مدرسه ساز ساخته شده است و اين سازمان در 
حال تدوين يك الگوي مديريت مش��اركتي در 
مدرسه است تا خيرين فقط در ساخت مدارس 
مشاركت نداشته باشند بلكه در اداره امور مدرسه 

نيز با مدارس همكاري داشته باشند. 

رويداد

توله يوز توران وارد مرحله گوشتخواري شد

معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان 
حفاظت محيط زيست با اشاره به اينكه از روز گذشته 
رژيم گوشت به غذاي توله يوزپلنگ توران اضافه شده 
اس��ت، گفت: از روز گذش��ته توله يوز عالوه بر شير، 
گوشت مرغ هم مي خورد البته به مقدار كم و كنترل 
شده، اما همين هم جاي اميدواري دارد. حسن اكبري 
در گفت وگ��و با ايرنا درباره وضعي��ت توله يوز توران 
توضيح داد: حدود ۴ تا ۵ روز است كه اوضاع توله يوز 
بهتر شده است، بعد از اينكه پيتر كالدِول دامپزشك 
متخصص يوزها از آفريقا توله را معاينه كرد و رفت، 
اما دو تا س��ه بار توله به مرحله اي رسيد كه احساس 
كرديم تلف مي شود اما توله به طور مرتب مورد ويزيت 
و معاينه تيم دامپزشكان قرار گرفت و با توجه به تجربه 
و شناختي كه دكتر كالدول كسب كرده بود با مشورت 
وي خطر برطرف شد. وي تاكيد كرد: كالدول تالشش 
اين بود كه با كمترين ميزان شير خشك فقط بتوانيم 
توله را زنده نگه داريم تا به مرحله گوشتخواري برسد، 
وي معتقد بود كه هيچ كدام از شيرخش��ك ها حتي 
آن ماركي كه خودش آورده بود هم مناس��ب براي 
يوز ساخته نشده و قطعا مشكالت دفع و ساير موارد 
را پيدا خواهد ك��رد و تقريبا همين اتفاق هم افتاد تا 
اينكه ح��دود ۴ روز پيش كه توله پيش غذا يا همان 
كنسروهاي مخصوصي كه براي اين كار بود را خورد 
شرايط تا حدودي بهتر شد، يعني خيلي ماليم هم 
شير و هم كنسرو مصرف مي كند و االن يك روز است 
كه گوش��ت به غذاي يوز اضافه ش��ده و گوشت مرغ 
دارد كم كم وارد رژيم غذايي توله مي شود كه شرايط 
توله كمي بهتر شده اس��ت اگر بتواند اين مرحله را 
كامل پشت سر بگذارد و شير كامال حذف و گوشت 
جايگزين شود كم كم مي تواند عقب ماندگي رشد و 
وزن را جبران كند. اكبري افزود: االن توله به نسبت 
عمرش كه بايد باالي ۲ كيلو باشد؛ حدود يك كيلو 

اس��ت تقريبا نصف وزن اس��تانداردش را دارد و اين 
به دليل اينكه شيرخشك هايي كه مصرف مي كند 
اغلب ناسازگار است و مش��كالتي ايجاد مي كند به 
همين دليال تغذيه اش را بنا به نظر كالدول خيلي كم 
كرديم و شيري هم كه مصرف مي كند گاهي با مواد 
تسهيل كننده از معده اش تخليه مي شود ضمن اينكه 
به علت مشكالتي كه داشت آنتي بيوتيك و خيلي از 
داروها را مصرف مي كرد كه همه باعث ش��دند توله 
ضعيف بماند، اما اگر اين مرحله را پشت سربگذارد و 
وارد مرحله گوشتخواري شود پيش بيني مي كنيم كه 
شرايط بهتر شود. وي گفت: يوزها در طبيعت حدود 
۴۰ روز بعد از به دنيا آمدن گوشت مي خورند البته نه 
يك دفعه بلكه مادر در طبيعت هم ابتدا غذاي نيمه 
هضم شده را برايشان بر مي گرداند تا دستگاه گوارش 
توله ها آمادگي خوردن گوشت را به مرور پيدا كند در 
واقع در طبيعت هم يك باره گوشت نمي خورند و كم 
كم تا ۵۰ روزگي خوردن گوشت را تمرين مي كنند، 
ما در اسارت هم تقريبا سعي كرديم همين فرمول را 
پيش ببريم اما چون توله ضعيف بود اين جابه جايي 
يك مقداري كند اتفاق افتاد. معاون محيط زيست 
طبيعي و تنوع زيس��تي س��ازمان حفاظت محيط 
زيس��ت افزود: االن وضعيت توله خيلي بهتر شده و 
فعال اميدوارتر شديم اما بنا به گفته كالدول بين ۳ تا 
۴ ماهگي هم مرحله حساسي است چون در آن دوره 
سيستم ايمني توله در حال تغيير است، با تمام اينها 

اميدواريم كه دوام بياورد و زنده بماند.

      هنوز اسمي براي توله انتخاب نشده است
وي درب��اره نامگذاري توله و فيلم��ي كه در فضاي 
مجازي منتشر ش��د مبني بر اينكه نام توله پيروز 
تعيين شده است گفت: اين پيشنهاد فردي بود كه 
از توله مراقبت مي كند و تاكنون زحمات زيادي براي 

آن كشيده از اين رو احساس كرد كه اگر قرار است 
اسمي گذاش��ته شود بايد نظرش لحاظ شود از اين 
رو نام پيروز را در فضاي مجازي منتش��ر كرد، البته 
در روند نامگذاري قطعا نظر ايش��ان به عنوان يك 
پيشنهاد ارزشمند مورد توجه جدي قرار مي گيرد اما 
اكنون اين روند در روابط عمومي سازمان و معاونت 
آموزش در حال بررس��ي اس��ت و نهايتا اگر اسمي 
انتخاب شد رسما اعالم مي شود. اكبري تاكيد كرد: 
البته نامگذاري براي توله فعال خيلي مساله مهمي 
نيست و ش��ايد نامگذاري االن براي توله ضرورتي 
نداش��ت اما چون طرح ش��ده بنابراين در سازمان 
محيط زيس��ت در حال بررسي موضوع هستيم. به 
گزارش ايرنا، ۱۱ ارديبهشت ماه ايران يوزپلنگ در 
اسارت س��ايت توران به روش سزارين سه توله يوز 
به دنيا آورد اما بعد از به دنيا آمدن توله ها مادر آنها را 
نپذيرفت از اين رو به ناچار به صورت دستي تغذيه 
ش��دند اما بعد از س��ه روز )۱۴ ارديبهشت( يكي از 
توله ها كه به گفته مسووالن سازمان محيط زيست 
نقص ژنتيكي داشت تلف شد، دومين توله يوز هم ۲۸ 
ارديبهشت ماه تلف شد كه اين مساله حاشيه هاي 
زيادي به همراه داشت، توله سوم هم به بيمارستان 
تخصصي دامپزش��كي در ته��ران منتقل و تحت 
نظارت هاي دامپزش��كي قرار گرف��ت. با توجه به 
اهميت حفظ حيات و نس��ل اينگونه ارزشمند و 
نبود تجربه كافي در كشور در زمينه دستي بزرگ 
كردن توله يوزها، سازمان حفاظت محيط زيست 
از يك دامپزشك متخصص يوزها از آفريقا دعوت 
كرد تا به ايران بيايد و يوز مادر و توله را مورد معاينه 
قرار دهد كه چهارم خ��رداد دكتر پيتر كالدِول از 
يك مركز نگه��داري يوزهاي آفريقايي، براي يك 
س��فر ۵ روزه عازم ايران شد و در اين مدت به طور 

كامل ايران و توله را تحت معاينه قرار داد.

بخ��ش كهري��زك شهرس��تان ري با 
مشكالت جدي محيط زيستي، دست 
و پنجه نرم مي كن��د و با آالينده هاي 
محيط زيست كه ريشه آن در همان استقرار سايت 
تخلي��ه و امحاي زباله هاي ته��ران يا همان طالي 
كثيف در سايت آراد كوه در نزديكي جنوبي ترين 

بخش تهران نهفته است، درگيري ناتمام دارد.
به گ��زارش ايرنا، اين روزه��ا در حالي كه همچنان 
مش��كل حل نشده س��ايت آراد كوه، مركز تخليه و 
امحاي زباله هاي اس��تان تهران در نزديكي ش��هر 
كهريزك از توابع شهرستان ري، خودنمايي مي كند 
و هر روز بر شاخ و برگ آن افزوده مي شود، خبرهاي 
جديدي به گوش مي رس��د. در سطح شهر ۵۰ هزار 
مخ��ازن زباله رو باز وجود دارد و به همين ميزان هر 
روز بي��ش از روز قبل مي توان هر س��اعت مي توان 
شاهد اين بود كه شخصي سرش را در داخل مخزن 
فرو برده تا بخش��ي از زباله هاي قابل بازيافت را جدا 
كند و داخل توبره آلوده، ب��زرگ و چندبرابر قامت 
زباله جو بيندازد. به نظر همه مطلع هستند كه اين 
زباله هاي قابل بازيافت جمع آوري شده، در نهايت در 
يك نقطه تجميع و به يك شخص واحد تحويل داده 
مي شوند تا به دست شركت هاي بازيافت كننده زباله 
و پالستيك برسد. اما همه حقيقت در همين چند 
جمله خالصه نمي شود، زباله كه از آن به نام طالي 
كثيف نام برده مي شود، در كهريزك بازار داغي دارد 
و به تجارت روزمره تع��دادي از همين زباله گرد ها 
تبديل شده و ش��غل جديد زباله فروشي را رقم زده 
است، سرمايه اي كه از هيچ به دست آمده اما درآمد 
هنگفتي را به دنبال دارد و بي محابا از آلودگي هاي 

خود بر جاي مي گذارد.

     كهريزك درگير با آالينده جديد
حميد زماني فرماندار شهرري كه چندي پيش به 
بازديد از بخش كهريزك رفته بود، در گفت وگو با 
خبرنگار ايرنا اعالم كرد: بايد سايت آراد كوه را رها 
و فكري به حال اين زباله فروش ها و زباله س��وزها 
كرد. زماني وضعيت آاليندگي اين زباله فروشي ها 

و پالستيك س��وزي ها را بسيار وخيم تر از آلودگي 
سايت آراد كوه برشمرد و براي توصيف اين وضعيت 
گفت: آراد كوه در مقابل آن مانند بهش��ت اس��ت. 
خبرهاي رس��يده از كهريزك از سوي شهروندان، 
عابران گذري و برخي متوليان حاكي از اين است 
كه اين بازار گرم زباله فروش��ي، آنچنان گسترش 
يافته كه مي توان حتي در يكي از روس��تاهاي اين 
بخش به ن��ام قمصر خياباني را مش��اهده كرد كه 

از ابتدا تا انتهاي آن بساط زباله فروشي برپاست.

    2000 تن زباله اي كه 
نيست و نابود مي شود

بر اساس آمار سازمان پس��ماند شهرداري تهران، 
 مي��زان جم��ع آوري پس��ماند خش��ك از مناطق 
۲۲ گانه تهران ۷۰۰ تن در روز است كه اين پسماند 
خشك در ايس��تگاه هاي بازيافت دوباره بررسي و 
جداسازي مي ش��ود؛ همچنين ميزان جمع آوري 
پسماند ش��هري كه بيشتر آن تر اس��ت از مناطق 
۲۲گانه به طور روزانه ۵ هزار و ۱۰۰ تن اس��ت كه 
به آرادكوه مجمتع پردازش و دفع آراد كوه منتقل 
مي شود. عليرضا زاكاني شهردار تهران چندي قبل 
در يكي از جلسات شوراي شهر اعالم كرده بود كه 
در حال حاضر روزانه هفت هزار و ۵۰۰ تن زباله در 
تهران جمع آوري و از پنج هزار تا پنج هزار و ۵۰۰ 
تن روزانه به آرادكوه منتقل مي شود. البته زاكاني 
به اين هم اشاره كرد كه برآورد مي شود قيمت زباله 
در شهر تهران ساالنه حدود ۴ هزار ميليارد تومان 
باشد، در حالي كه س��ال گذشته براي جمع آوري 
زباله در پايتخت يك ه��زار و ۲۰۰ ميليارد تومان 
هزينه ش��ده كه متاسفانه بخش��ي از اين پول در 
جيب دالالن رفته اس��ت. جمع آوري روزانه هفت 
هزار و ۵۰۰ تن زباله از پايتخت رقمي براي معادل 
۲ ميليون و ۷۳۷ ه��زار و ۵۰۰ تن زباله براي يك 
سال را نش��ان مي دهد و اگر به طور متوسط روزانه 
سرنوش��ت ۲ هزار ت��ن از اين ميزان زباله روش��ن 
نباش��د يعني ۷۳۰ هزار تن در مس��ير نامشخصي 
براي حمل، امحا، بازيافت و هر اتفاق ديگري قرار 

مي گيرند. براي جمع آوري اين ميزان زباله در سال 
يك ه��زار و ۲۰۰ ميليارد تومان هزينه مي ش��ود، 
مي توان اذعان داش��ت كه نزديك به يك سوم اين 
مبلغ، صرف جم��ع آوري زباله هايي مي ش��ود كه 
مقصدي غي��ر از آرادكوه دارند، ثروت باد آورده اي 
كه اي��ن روزها آلودگي آن ص��داي اعتراض اهالي 
بخش كهريزك شهرستان ري را بلند كرده است.

     ارزش اقتصادي زباله 
حس��ين حيدريان معاون پردازش و دفن پسماند 
س��ازمان مديريت پسماند ش��هرداري تهران نيز 
پيش از اين سخني مشابه اطالعات زاكاني داده و 
بيان كرده است كه حضور زباله گردها باعث حذف 
درآمدهاي بخش خصوصي و ش��هرداري مي شود 
چراكه به صورت غير استاندارد انجام شده و ارزش 

اقتصادي زباله را كاهش مي دهند.

     زباله فروش هايي كه از سطح شهر 
جمع آوري و به حاشيه شهر رانده شدند

محسن قضاتلو ش��هردار باقرشهر بخش كهريزك 
كه بيشترين درگيري و مواجهه را با زباله فروش ها 
و زباله س��وزها دارد، در اي��ن زمينه ب��ه خبرنگار 
ايرنا گف��ت: در ۶ نقط��ه به عنوان كانون، بس��اط 
زباله فروش��ي داش��تيم كه با همكاري كميسيون 
بند ۲۰ دس��تور جم��ع آوري آنها صادر ش��د. وي 
اف��زود: اين زباله فروش ها، همان افرادي هس��تند 
كه از س��طح تهران زباله هاي قابل بازيافت مخازن 
را جمع آوري و به كهريزك براي فروش يا بازيافت 
منتقل مي كنند. قضاتلو بساط، فروش و فعاليت اين 
زباله فروش ها و زباله سوزها را يكي از عوامل جديد 
آالينده هاي زيست محيطي، انتشار بوي نامطبوع، 
نامساعد شدن منظر شهري، نارضايتي شهروندان و 
كسترش حشرات و حيوان موزي در محيط زيست 

انساني برشمرد. 

     راهكار براي خروج از اين وضعيت 
كميس��يون بن��د ۲۰ با حض��ور يك��ي از اعضاي 

شوراي ش��هر، نماينده محيط زيس��ت و نماينده 
دستگاه قضايي تش��كيل مي شود و مي تواند براي 
مديري��ت آالينده ها و مقابله با آنها دس��تور صادر 
كند. جلوگي��ري از ايجاد و تأس��يس كليه اماكن 
ك��ه به نحوي از انحاء موجب ب��روز مزاحمت براي 
ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرها باشد 
را نشانه رفته است. براي صدور پروانه بهره برداري 
هر نوع صنف، عالوه بر س��ازمان محيط زيس��ت، 
ش��هرداري نيز نقش كليدي دارد. بر اس��اس اين 
بند ش��هرداري مكلف است از تأسيس كارخانه ها، 
كارگاه ه��ا، گاراژه��اي عموم��ي و تعميرگاه ها و 
دكان ه��ا و همچني��ن مراكزي كه م��واد محترقه 
مي س��ازند و اصطبل چارپاي��ان و مراكز دامداري 
و به طور كلي تمام مش��اغل و كس��به اي كه ايجاد 
مزاحمت و س��روصدا كنند يا توليد دود يا عفونت 
يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند 
و در تخري��ب كوره هاي آجر و گ��چ و آهك پزي و 
خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداش��ت 
است اقدام كند. ش��هرداري از چند طريق متوجه 

رعايت نشدن مس��ائل بهداشتي در شهر مي شود: 
ايجاد صنفي با موضوع متفاوت از پروانه صادر شده 
و با فعاليت متفاوت؛ اعتراض همس��ايگان اصناف؛ 
بازديد ناظران ش��هرداري؛ شهرداري مكلف است 
با نظ��ارت و مراقبت در وضعيت ها از آلوده ش��دن 
هواي ش��هر جلوگيري نمايد و هرگاه تأسيساتي 
قب��ل از تصويب اي��ن قانون به وجود آمده باش��د، 
آنها را تعطيل كند و اگرالزم ش��ود آنها را به خارج 
از ش��هر انتقال دهد. اين بند با رعايت قانون هواي 
پاك اجرايي مي ش��ود؛ شهرداري در مورد تعطيل 
و تخريب و انتقال به خارج از ش��هر مكلف اس��ت 
مراتب را ضمن دادن مهلت مناس��بي به صاحبان 
آنها ابالغ نماي��د و مالكين مكلفند معضل آلودگي 
را در زمان مهلت داده شده، رفع كنند؛ اگر صاحب 
ملك به نظر ش��هرداري معترض باشد بايد ظرف 
۱۰ روز اعت��راض خود را به كميس��يوني مركب از 
سه نفر كه از طرف ش��وراي اسالمي شهر انتخاب 
خواهند شد تسليم كند؛ اين پرونده به كميسيون 
بند ۲ ماده۵۵ ارس��ال و بعد از تشكيل كميسيون، 

ش��هرداري اليحه اي را به اين كميس��يون ارسال 
مي كند؛ رأي كميسيون قطعي و الزم االجراء است. 
هرگاه رأي كميسيون مبني بر تأييد نظر شهرداري 
باشد يا صاحب ملك به موقع اعتراض نكرده يا در 
مهلت مقرر شخصا اقدام نكند، شهرداري به وسيله 
مامورين خود رأسا اقدام خواهد كرد. به دليل اينكه 
كميسيون بنده۲ تجديد نظر ندارد، فرد معترض 
مي تواند به ديوان عدالت اداري ش��كايت كند. در 
صورتي كه ش��اكي يا متش��اكي ادله اي ارايه كرد 
يا نقصي در مدارك وجود داش��ت ك��ه به پرونده 
خدش��ه اي وارد ش��ود، ديوان مج��ددا رأي صادر 
مي كند و آن را به كميسيون مربوطه در شهرداري 
ارسال و كميس��يون مربوطه پس از بررسي مجدد 
نتيجه را ب��ه ديوان عدالت اداري ارس��ال و ديوان 
رأي قطعي را صادر مي كند. س��ايت آرادكوه مركز 
تخليه و امحاي زباله هاي استان تهران در نزديكي 
ش��هر كهريزك از توابع شهرستان ري قرار دارد و 
نيروگاه و پااليش��گاه نفت تهران نيز در ش��هرري 

مستقر شده است.

گزارش

زباله ها در نزديكي جنوبي ترين بخش تهران، آالينده محيط زيست است

كهريزك و درگيري ناتمام با طالي كثيف

آيا براي فرزندخواندگي بايد اموال به نام فرزند شود؟
مديركل امور كودكان و نوجوانان سازمان بهزيستي 
با اش��اره به بن��د ۱۴ قانون حماي��ت از كودكان و 
نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست گفت: دادگاه 
در صورتي حكم سرپرس��تي ص��ادر مي كند كه 
بخش���ي از اموال يا حقوق درخواس��ت كننده به 
كودك يا نوج�وان تحت سرپرستي تمليك شود 
و تشخيص نوع و ميزان مال با دادگاه است. سعيد 
بابايي در گفت وگو با ايرنا افزود: حتي مواردي بوده 
كه به سبب وضعيت مناس��ب اجتماعي خانواده 
فرزندپذير، دادگاه به رغم مستاجر بودن آنان حتي 
حكم ب��ه فرزندخواندگي داده اس��ت بنابراين در 
فرزندخواندگي، ميزان تمليك ميزان مشخصي 
از مايملك يا تعهد كتبي نسبت به آن بسته به نظر 
قاضي دارد و پرونده به پرونده متفاوت اس��ت. وي 
ادام��ه داد: در مواردي كه دادگاه تش��خيص دهد 
اخذ تضمين عيني از درخواست كننده ممكن يا 
به مصلحت نيست و سرپرستي كودك يا نوجوان 
ضرورت داش��ته باشد، دس��تور اخذ تعهد كتبي 
به تمليك بخش��ي از اموال يا حق��وق در آينده را 
صادر و پ��س از قبول درخواس��ت كننده و انجام 
دس��تور، حكم سرپرس��تي صادر مي شود. بابايي 
اضافه كرد: در صورتي كه دادگاه تش��خيص دهد 
اعطاي سرپرس��تي بدون اجراي مفاد اين ماده به 
مصلحت كودك يا نوجوان اس��ت، به صدور حكم 
سرپرستي اقدام مي كند. وي ادامه داد: بر اساس 

قان��ون، فرزندخوانده از والدي��ن فرزندپذير ارث 
نمي برد. قانونگذار تالش ك��رده براي جبران اين 
موضوع و براي حمايت از فرزندخوانده، بندهايي 
را در نظر بگيرد تا وي در اين مساله متضرر نشود و 
به عبارتي فسخ فرزندخواندگي نيز دشوارتر شود. 
بر اساس قانون، فرزندخوانده از والدين فرزندپذير 
ارث نمي برد بنابراين قانونگذار تالش كرده براي 
جبران اين موضوع و براي حمايت از فرزندخوانده، 
بندهاي��ي را در نظ��ر بگيرد تا وي در اين مس��اله 
متضرر نشود و به عبارتي فس��خ فرزندخواندگي 
نيز دشوارتر ش��ود. وي تاكيد كرد: در كل بايد به 
اين نكته اش��اره داش��ت كه توانمن��دي مالي در 
حد ميانگي��ن جامعه براي پذيرش يك كودك به 
فرزندخواندگي مورد نياز اس��ت چون بنا نيست 
كودكي كه يك دوره بحراني و دشوار را در خانواده 
قبلي خود س��پري كرده بار ديگر وارد خانواده اي 

شود كه از حداقل ها محروم باشد.

ورودي هاي معلوليت شديد و خيلي شديد بهزيستي »زياد« است
جانشين معاون توانبخشي بهزيستي استان تهران 
از وجود ۱۳ هزار و ۵۵۰ معلول ش��ديد پشت نوبت 
براي دريافت حق پرستاري خانواده محور خبر داد. 
الهه سعادتي در گفت وگو با ايسنا، با بيان اينكه حق 
 پرستاري در دو عنوان »حق پرستاري خانواده محور« 
و »حق پرس��تاري معل��والن آس��يب نخاعي« به 
مددجويان تحت پوشش پرداخت مي شود، اظهار 
كرد: حق پرستاري خانواده محور براي افراد داراي 
معلوليت ش��ديد و خيلي ش��ديد )براساس نتايج 
كميسيون ارزيابي و تشخيص شدت معلوليت( به 
افراد ارايه مي ش��ود كه در اين بخش نوع معلوليت 
مالك نيس��ت و بر نياز به مراقب��ت و نگهداري فرد 
معلول تاكيد است اما حق پرستاري معلوالن آسيب 
نخاعي صرفا مخت��ص مددجويان داراي آس��يب 
نخاعي است. جانشين معاون توانبخشي بهزيستي 
استان تهران با بيان اينكه حق پرستاري ها ماهانه به 
صورت مستمر به حساب مددجويان واريز مي شود، 
افزود: در حال حاضر ۵۵۲۲ نفر از افراد تحت پوشش 
حق پرستاري خانواده محور را با رقمي معادل يك 
ميليون تومان ب��ه صورت ماهانه دريافت مي كنند. 
سعادتي با اش��اره به اينكه حدود ٤٠ درصد از افراد 
واجد شرايط از خدمت حق پرستاري خانواده محور 

بهره مند هستند، گفت: در حال حاضر نيز ۱۳ هزار 
و ۵۵۰ نفر از افراد داراي معلوليت ش��ديد و خيلي 
شديد پشت نوبت دريافت حق پرستاري هستند و 
هنوز براي پرداخت آن تامين اعتباري نشده است. 
البته در اين زمينه اقدامات و رايزني هايي انجام شده 
است، اما اين تامين اعتبار به صورت قطره اي است و 
تا به دست بهزيستي استان برسد به تعداد افراد پشت 
نوبت اضافه مي ش��ود. جانشين معاون توانبخشي 
بهزيس��تي اس��تان تهران ادامه داد: ممكن اس��ت 
روزانه ۳۰-۴۰ نفر به تعداد افرادي كه حق پرستاري 
درياف��ت مي كنند، اضافه ش��ود ام��ا ورودي هاي 
معلوليت شديد و خيلي شديد زياد است و باتوجه 
به اينكه تعداد پشت نوبتي ها در حال افزايش است 

ميزان اعتبار چندان جوابگو نيست. 

رويخطخبر
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